
Традиційно до Дня енергетика на 
підприємстві стають відомі імена пра-
цівників, відзначених Подякою голови 
Правління та нагрудним знаком «Знак 
Пошани». 

продовження на ст. 6-7 »

Ціна відзнаки –
сумлінна робота

Обласна безкоштовна газета

ст. 9

Прийшов грудень, і відразу з’явився пе-
редноворічний настрій. Він приходить не-
залежно від нас. У повітрі витає приємний 
мандариновий аромат, з вікон офісів і ві-
трин магазинів виглядають нарядні ялинки. 

Нічне місто сяє різнокольоровими вогника-
ми електричних гірлянд. А перехожі зану-
рюються в приємну передноворічну метуш-
ню… Пахне дивом…

продовження на ст. 9 »

На початок року припадає 
створення Центру обслуговуван-
ня споживачів ПАТ «ПОЛТАВАО-
БЛЕНЕРГО». 

 
продовження на ст. 5 »

Дива новорічної ночі 
творимо власноруч 

Нагородження почесними грамо-
тами та нагрудними знаками – добра 
традиція відзначення кращих праців-
ників компанії.

продовження на ст. 3 »

Коли професія 
стає долею

Два роки 
працюють 
для полтавців

Перемога 
енергетикам 
до смаку

Збірна нашої компанії – «сріб-
ний» призер ХІ Чемпіонату з міні-
футболу серед команд енерго-
постачальних компаній України.

продовження на ст. 8 »

№12 грудень 2011

Від успішної роботи 
компанії залежить 
добробут кожного 
працівника.

Євген
ЗАСІМЕНКО

ст. 2
(118)



Нагрудним знаком «Почесний енер-
гетик України» нагороджено:

Валерія КОРОТКОГО, начальника служ-
би діагностики, ізоляції та захисту від пе-
ренапруг.

Нагрудним знаком «Відмінник енер-
гетики України» нагороджено:

Сергія СОЛДАТОВА, заступника дирек-
тора-головного інженера Кременчуцької 
ТЕЦ;

Валерія ЧЕЧЕЛЯ, начальника Велико-
кохнівської філії;

Андрія ПРОНЯ, електромонтера з ре-
монту апаратури релейного захисту й ав-
томатики 6 розряду Полтавської дільни-
ці служби релейного захисту і електроав-
томатики.

Грамотою Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України на-
городжено:

Олега РОМАНЧУКА, директора зі збуту 
електро- і теплоенергії;

Сергія КОШОВОГО, головного інженера 
Полтавської філії міських електричних ме-
реж;

Олександра ПАНАСЕНКА, диспетчера 2 
групи Машівської філії;

Людмилу ТУЧІНУ, бухгалтера 2 категорії 
Пирятинської філії;

Миколу КАШУБУ, тракториста 6 розря-
ду Карлівської філії;

Олексія КУТОВОГО, електромонтера 
оперативно-виїзної бригади 5 групи Ко-
зельщинської філії;

Володимира ЛИМАРЯ, електромонтера 
оперативно-виїзної бригади 3 групи Зінь-
ківської філії;

Віктора МАРТИНОВА, електромонтера 
оперативно-виїзної бригади 3 групи Гло-
бинської філії.

Подякою голови Правління та на-
грудним знаком «Знак Пошани» нагоро-
джено:

Миколу МОСКАЛЕНКА, старшого май-
стра виробничої дільниці 1 групи служби 
ліній електропередач 35 кВ і вище;

Віталія ЧУБАТОГО, начальника Гребін-
ківської філії;

Олександра  ХМАРУ, майстра виробни-
чої дільниці 1 групи Полтавської філії місь-
ких електромереж.

Грамотою Ради старійших енергети-
ків України нагороджено:

Петра ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, електро-
монтера з експлуатації е/лічильників 4 гру-
пи Полтавської філії міських електричних 
мереж;

Миколу МОСКАЛЕНКА, старшого май-
стра виробничої дільниці 1 групи служби 
ліній 35 кВ та вище;

Валентину РАК, бухгалтера 2 категорії 
Зіньківської філії;

Лідію ОСТАПЕНКО, заступника началь-
ника ВТВ з питань експлуатації електрич-
них мереж;

Костянтина ДРУССА, електромонтера з 
ремонту АРЗ й А 6 розряду метрологічної 
служби.

Почесною грамотою Полтавської об-
ласної державної адміністрації нагоро-
джено:

Олега ОСТРОУШКА, начальника юри-
дичного відділу;

Олену ГЕРАСИМЕНКО, економіста 1 ка-
тегорії відділу з організації закупівель;

Олега ФЕДОРЦЯ, заступника начальни-
ка Чутівської філії з передачі е/е;

Ігоря ПРОЦВЄТОВА, заступника на-
чальника Котелевської філії;

Ірину ШЕПТУН, головного бухгалтера 
Кременчуцької ТЕЦ.

Почесною грамотою Полтавської об-
ласної ради нагороджено:

Віктора ГРОМОВА, начальника режим-
но-секретного органу;

Олександра ГЕРАСИМЕНКА, заступника 
начальника служби охорони праці;

Євгена ЯРОВОГО, інженера-інспектора 
2 категорії служби з технічної експлуатації;

Ігоря ПЕТРУСЯ, заступника начальника 
Кременчуцької філії;

Юрія ТАРАХКАЛА, начальника Гадяць-
кої філії.

Почесною грамотою виконкому Пол-
тавської міської ради нагороджено:

Олександра НЕСТЕРЕНКА, електромон-
тера з експлуатації електролічильників 4 
групи Полтавської філії міських електрич-
них мереж;

Тімура ДМИТРЕНКА, інспектора інспек-
ції енергонагляду Полтавської філії міських 
електричних мереж;

Володимира  ШЕРЕМЕТА, електромон-
тера з експлуатації розподільчих мереж 5 
групи Полтавської філії міських електрич-
них мереж;

Лілію СІЛАНТЬЄВУ, комірника Полтав-
ської філії міських електричних мереж;

Юлію ДІДЕНКО, прибиральника служ-
бових приміщень Полтавської філії міських 
електричних мереж.

Почесною грамотою міськвиконко-
му м. Кременчука нагороджено:

Валерія БЕРЕЗОВОГО, начальника цеху 
Кременчуцької філії;

Ольгу ІВАНЕЦЬ, оператора комп’ютер-
ного набору Кременчуцької філії;

Ірину ЧУГУЙ, фельдшера-завідуючу 
медпункту Кременчуцької філії;

Артура СТОЯНА, електромонтера з екс-
плуатації електролічильників 4 групи Кре-
менчуцької філії;

Оксану ВЕРТЕПНУ, діловода Кремен-
чуцької ТЕЦ;

Тетяну ІВАНОВУ, апаратника хімводоо-
чищення електростанції 4 групи Кремен-
чуцької ТЕЦ;

Руслана КОВАЛЕНКА, електрослюсаря 
з ремонту електричних машин 5 розряду 
Кременчуцької ТЕЦ;

Миколу МЕЩУРОВА, слюсаря з ремон-
ту парогазотурбінного устаткування 5 роз-
ряду Кременчуцької ТЕЦ;

Анатолія ПЕТРАЩУКА, старшого маши-
ніста котельного устаткування 7 групи Кре-
менчуцької ТЕЦ;

Тетяну РЕШЕТНІКОВУ, секретаря Кре-
менчуцької ТЕЦ.

Почесною грамотою Незалежної га-
лузевої профспілки енергетиків Укра-
їни нагороджено:

Віктора КРОХМАЛЬОВА, заступника го-
лови профспілкового комітету;

Ірину БИЛИМ, комірника Машівської фі-
лії;

Наталію ЦИМБАЛЕНКО, економіста зі 
збуту електроенергії-керівника групи Кар-
лівської філії;

Дмитра БЕЛЬДІЯ, старшого диспетчера 
району мереж 2 групи Пирятинської філії;

Василя ЯРОШЕНКА, старшого диспет-
чера району мереж 2 групи Семенівської 
філії.

Дорогі колеги!

Від імені профспілкового комітету вітаю 
вас з Днем енергетика! Від вашого профе-
сіоналізму та сумління залежить стабільне 
життя кожного. Адже щоденною працею 
ви вселяєте впевненість у тому, що у на-
ших оселях буде світло, тепло і затишно.

Минає рік – і він пройшов зі своїми до-
сягненнями. Профспілковий комітет, зі 
свого боку, робив усе, що у його силах, для 
того, щоб зберегти той рівень соціальних 
заходів, який був узятий у попередні роки.

Для любителів спортивних розваг були 
проведені змагання з тенісу, баскетбо-

лу, футболу. Нещодавно збірна підприєм-
ства повернулася з ХІ Чемпіонату України 
з міні-футболу серед аматорських команд 
енергокомпаній, який відбувся на Одещи-
ні. І наша команда показала високий рівень 
гри, у результаті отримавши «срібло» зма-
гань.

Влітку визначили кращу збірну з туриз-
му. Звичними маршрутами Ковпаківського 
дендропарку пройшли енергетики з 17 ра-
йонних філій і головного офісу. 

Та, як і в попередні роки, все ж основні 
сили і кошти були спрямовані на організа-
цію заходів для дітей працівників підпри-
ємства. Протягом літнього відпочинку у 
ДЗОВ «Енергетик» і таборі «Лазурная ра-
дуга» малечу оточили опікою і турботою. 
А у цьогорічному конкурсі малюнка на ас-
фальті «Дитинства світ» взяли участь 130 
дітлахів. Для маленьких гостей влаштува-
ли справжню казку – театралізоване дій-
ство, яке закінчилося врученням подарун-
ків. А так, як у подібних конкурсах, за до-
брою традицією, ми не визначаємо пере-
можців, то подарунок отримав кожен «ху-
дожник».

Широкий спектр для розвитку своїх та-
лантів мають представники художньої са-
модіяльності. Свої уміння вони продемон-
стрували під час концертів до Восьмого 
Березня, Дня Перемоги, на святкуваннях 
ювілеїв районних філій.

Аналізуючи зроблене за останній пері-
од своєї діяльності, ми ставимо конкретні 
завдання і на наступний рік. Максимальні 

зусилля прикладатимемо для впевненості 
кожного у завтрашньому дні, забезпечен-
ня якісного дозвілля працівників компанії 
та їхніх дітей.

Шановні колеги, завдяки тому, що ко-
жен із вас на своєму робочому місці що-
денно чесно і старанно виконує свою ро-
боту, в домах тисяч людей теплішає і світ-
лішає, працюють підприємства, розви-
вається область. Бажаю, щоб кожен ваш 
день був сповненим яскравими, позитив-
ними подіями і враженнями. Безпечної ро-
боти вам і нових виробничих перемог, щас-
тя і благополуччя!

Володимир АБРАМОВ, 
голова профкому

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас з професійним 
святом – Днем енергетика!

Минаючий рік був не легким у житті 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». І, перш за все, я 
хочу подякувати вам, колеги, за те, що ми 
разом витримали усі удари і перебороли 
всі труднощі. 

Все це – задля благополуччя кожного 
працівника, задля вашої віри у надійність 
підприємства, на якому працюєте. Компа-
нії, у якій поважають досвід старших, збе-
рігають традиції, у якій прагнуть до досяг-
нення нових і нових висот. Переконаний, з 
вашою допомогою ці тенденції збережуть-
ся і надалі.

В активі підприємства – професійний ко-
лектив творчих, активних, різнобічно роз-
винених людей, здатних аналізувати, вно-
сити конструктивні пропозиції, брати на 
себе ініціативу та знаходити нестандартні 
рішення. Кваліфікація персоналу постійно 
підвищується: для цього в Товаристві ство-
рені всі необхідні умови.

Дорогі колеги, ви несете світло і тепло у 
кожен дім, робите життя мешканців облас-
ті комфортним і цивілізованим. Хочу відда-
ти належне вашій професійній стійкості. В 
екстремальних умовах неполадок на ліні-
ях електропостачання чи аварійних ситуа-

цій ви проявляєте мужність, витримку і від-
повідальність. Ви, не зважаючи на різно-
го роду негаразди, продовжуєте успішно 
працювати над забезпеченням промисло-
вих підприємств, організацій та населення 
електроенергією. Запорукою цього є кад-
ровий потенціал, віра в майбутнє, славні 
традиції підприємства, закладені ветерана-
ми та енергетиками-першопрохідцями.

У цей день бажаю вам, шановні коле-
ги, економічної стабільності, впевненості 
у своїх силах, успішного завершення усіх 
розпочатих справ, творчого пошуку, реа-
лізації нових ідей. Переконаний, що і в по-
дальшому ваша самовідданість і профе-
сіоналізм будуть запорукою стабільності 
енергозабезпечення споживачів та іннова-
ційного шляху розвитку підприємства.

Дорогі друзі, наближаються новорічні та 
різдвяні свята. Тож нехай вони радістю уві-
йдуть до ваших домівок і подарують тепло 
родинних взаємин – вічне джерело насна-
ги та любові! 

       Євген ЗАСІМЕНКО, 
   голова Правління 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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НАГОРОДАВІТАННЯ

Час визнання енергетичних здобутків
Успіх компанії – це командна гра, у якій кожен член колективу вносить частку 
свого успіху в перемогу всього підприємства.
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АКТУАЛЬНОПРОБЛЕМА

Вважається, що чутливим людям вза-
галі не бажано проживати поблизу елек-
тричних мереж. Звісно, мова йде про ме-
режі 330кВ і вище, але, на жаль, не мен-
ше головного болю виникає і у енергетиків, 
які обслуговують лінії 0,4-10 кВ. Це тому, 
що під проводами нерідко будують житло-
ві будинки, дачі, гаражі, магазини і навіть 
автозаправні станції, влаштовують заходи, 
пов’язані з масовим скупченням людей. 

Сергій Віталійович Гудзь, начальник 
служби розподільчих електричних мереж 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», занепокоє-
ний ситуацією, яка і самим забудовникам 
несе небезпеку.

На боці енергетиків – і здоровий глузд, 
і нормативні документи. Для запобігання 
пошкодження електричних мереж та без-
пеки оточуючих навіть встановлені межі 
охоронних зон енергооб’єктів чи, іншими 
словами, так звані зони обмеженого ви-
користання. Це означає, що поблизу ліній 
електропередач та інших енергооб’єктів 
категорично заборонені дії, які можуть по-
рушити нормальну роботу електричних 
мереж, спричинити їх пошкодження або 
призвести до нещасних випадків. Там не 
можна влаштовувати спортивні майданчи-
ки, стадіони, зупинки громадського тран-
спорту, ринки, проводити різноманітні ма-
сові заходи. В межах охоронних зон без 
письмової згоди ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕ-
НЕРГО» категорично заборонені будівни-

цтво, реконструкція, капремонт, знесення 
будівель і споруд.

До цього закликають Правила охорони 
електричних мереж, якими передбачено: 
якщо напруга повітряної лінії 0,4 кВ, шири-
на охоронної зони – 2 метри, якщо напруга 
до 20 кВ, ширина зони – 10 метрів з обох 
боків від крайнього проводу. Для кабель-
них мереж та інших енергооб’єктів – свої 
норми.

– Здавалося б, правила встановлені дав-
но, громадяни про них поінформовані, – з 
прикрістю говорить Сергій Гудзь, – але по-
стійно виявляються факти їх порушення. Я 
б радив виконувати вимоги правил, адже 
нехтуючи ними або свідомо порушуючи не-
обачні громадяни не тільки завдають збит-
ків електропередавальній організації (три-
валість відключень і збитки від пошко-
джень ліній електропередач бувають зна-
чними), а й наражають на небезпеку оточу-
ючих, і, в першу чергу, своїх рідних. 

Однак, не зважаючи на неодноразові по-
передження з боку енергокомпанії, чимало 
організацій і громадян просто не реагують, 
або, навіть, продовжують активно впоряд-
ковувати свою господу прямо під повітря-
ними лініями, власними руками створюю-
чи умови для розвитку аварійних ситуацій 
і – як наслідок – довготривалих відключень 
електроенергії у населення, підприємств і 
соціально значимих об’єктів. 

До прикладу, влітку цього року у Пиряти-

ні вийшла з ладу кабельна лінія. Місце по-
шкодження енергетики знайшли…під га-
ражем, який стояв прямо на трасі кабель-
ної лінії. До того ж, над лінією він – не один, 
там знаходиться цілий ряд забудівель. За-
раз приймається рішення з винесення за-
будівель з траси лінії.

Щоб хоч частково уникнути подібних 
ситуацій, щорічно працівники ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» проводять огляд ліній 
електромереж. Виявивши будівництво у 
охоронній зоні, енергетики починають пи-
сати листи до місцевих дозвільних орга-
нів із зверненням припинити або перене-
сти роботи, попереджають власників бу-
дівництва про небезпеку, яку можуть нести 
електромережі.

– Буває, – відмічає Сергій Віталійович, – 
що оселившись в будинку, збудованому в 
охоронній зоні, мешканці починають вима-
гати перенести лінію в інше місце. Але, по 
суті, це затратна і тривала робота. І, якщо 
доведено, що лінія на цьому місці встанов-
лена раніше зведення будівлі, всі роботи 
виконуються за рахунок споживача. В по-
одиноких випадках деякі землевласники 
все ж погоджуються на винесення лінії: не 
кожному комфортно, коли через його двір 
проходять дроти електромережі чи біля бу-
динку стоїть опора. Та більшість миряться 
з незручностями: лякає вартість робіт. 

Забудови в охоронних зонах створюють 
перепони енергетикам у нормальній екс-
плуатації електричних мереж. Працівни-
ки обленерго повинні мати безперешкод-
ний доступ до енергооб’єктів для їх ре-
монту і технічного обслуговування. Якщо ж 
охоронна зона забудована, підібратися до 
опори зі спеціальною технікою буває про-
сто неможливо. Тому навіть незначне по-
шкодження може залишити без електро-
постачання на тривалий час багатьох спо-
живачів. Крім того, у таких місцях у багато 
разів зростає ризик нещасних випадків че-
рез можливий обрив проводу високої на-
пруги. 

Тож проблема для енергетиків не менш 
болюча, ніж для самих споживачів. Та бо-
ротися з нею ми можемо лише нагадуван-
нями з надією, що жителі області все ж по-
чують нас. 

Дослухатися до прохань енергетиків чи 
надалі ризикувати власним життям – вирі-
шувати кожному. Часто здається, що біда 
обійде і трапиться з кимось іншим. Та чи 
можна бути в цьому впевненим?

Охоронна зона електромереж – 
не місце для забудівель

Сьогодні часто говорять про шкідливий вплив електромагнітного випромі-
нювання ліній електропередач на здоров’я і життя людей.
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Кількість дзвінків на багатоканальний 
номер інформаційно-довідкової групи Цен-
тру обслуговування споживачів складає 
понад п’ять тисяч на місяць. 

«Вже з самого відкриття нашої установи 
відвідувачів не бракувало, – розповідає за-
ступник директора зі збуту е/е і т/е – на-
чальник ЦОС Василь Замула. – І з цього 
ми робимо висновок, що робота Центру 
вкрай необхідна абонентам».

Його було відкрито на початку 2010 року. 
І складається він з чотирьох основних 
структурних підрозділів. Чотири спеціаліс-
ти обслуговують юридичних споживачів. 
Переважно звернення останніх стосують-
ся виписки рахунків за спожиту електрое-
нергію, послуг фіксації та ін.

Побутові споживачі не нервують, про-
стоюючи у чергах до потрібного спеціаліс-
та, адже до їхніх послуг в операційній залі 
працює 13 консультантів.

За словами Василя Яковича, персонал у 
відділі чемний та кваліфікований, швидко 
реагує на звернення громадян, у разі не-
обхідності направляє до потрібних спеціа-
лістів, комп’ютери консультантів оснащені 
програмним забезпеченням для надання 
споживачам докладної інформації. 

Користується популярністю серед пол-
тавців така послуга ЦОСу, як «гаряча» теле-
фонна лінія 510-910. На постійному зв’язку 
три оператори, які консультують полтавців 
з питань, які можна вирішити дистанційно. 
Це визначення тарифів на електроенергію, 
попередження про відключення електрич-
ного струму тощо. 

«Іноді споживачі телефонують, щоб по-
скаржитися на роботу ГЖЕДів, інші кому-

нальні установи та організації. Таким спо-
живачам, ми пояснюємо, що, на жаль, не 
можемо вплинути на роботу цих підпри-
ємств, радимо звернутися до міськвикон-
кому», – розповів начальник підрозділу.

Відвідувачі Центру позитивно відзнача-
ють наявність великої кількості стендів, де 
зосереджено абсолютно всю потрібну їм 
інформацію.

У приміщенні Центру обслугову-
вання споживачів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» розташовано Інформаційно-
консультаційний центр. 

Його створено відповідно до розпоря-
дження НКРЕ, і сюди громадяни можуть 
звернутися, якщо вважають, що компа-
нія порушує їхні права, а також Закон «Про 
електроенергетику», Правила користуван-
ня електроенергією, вимоги інших норма-
тивних документів, які регламентують вза-
ємовідносини Товариства та споживачів. 

Іще одним важливим надбанням є ство-
рення відділу з приєднання нових спожи-
вачів за принципом «єдиного вікна». Фахів-
ці Центру розробили та запровадили від-
повідну процедуру, що складається з шес-
ти етапів. Згідно з нею, половину робіт з 
підключення виконують лише спеціаліс-
ти Товариства, решту за взаємною зго-
дою здійснюють як працівники компанії, 
так і споживачі самостійно. В центрі нада-
ються усі потрібні відомості про цю проце-
дуру, а також супутні послуги. Жителів ін-
формують про те, що перш ніж загориться 
світло, вони мають отримати технічні умо-
ви і проектно-кошторисну документацію, 
замовити проект та організувати монтаж 
електрообладнання, далі – приймально-

здавальні і випробувальні роботи. Остан-
ній етап – надання технічної документації 
та укладання договору із ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» на користування електро-
технічним обладнанням.

«Оцінити роботу усіх названих підрозді-
лів самим працівникам ЦОС доволі склад-
но, краще це нехай роблять споживачі. 
У Книзі скарг і пропозицій Центру немає 
жодного нарікання на нашу роботу, нато-
мість за два роки є 23 подяки». Це зай-
вий раз свідчить про те, що наші зусилля 
і прагнення допомогти споживачам дають 
позитивні результати», – підсумував Ва-
силь Замула. 

Наводимо один із типових відгуків, зали-
шених у Книзі вдячним споживачем, Т.Л. 
Дідусенко: «Я приємно здивована обслуго-
вуванням…! Не віриться, що в наш важкий 
час можуть так доброзичливо і професійно 
працювати. Спасибі за вашу роботу!» 

Близько 10 тисяч побутових і понад 3 тисячі юридичних споживачів в середньо-
му за місяць звертаються до ЦОС. 

Головне – довіра споживачів

Під опікою 
добрих сердець

Так сталося, що, будучи на на-
вчальних курсах у ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО», я раптово по-
трапила на лікарняне ліжко. Тяжка 
недуга, перебування у чужому міс-
ті – все це викликало у мене вели-
ку тривогу і розпач.

Та зовсім скоро я зрозуміла, що 
мене не залишать у біді, бо зран-
ку наступного дня до мене заві-
тали працівники медпункту ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – мої ря-
тівники: саме вони надали мені ви-
сококваліфіковану допомогу до 
приїзду «швидкої». Цікавлячись 
здоров’ям, передали мені виділену 
профкомом підприємства матері-
альну допомогу на лікування. При-
ємно вразила і додала сил турбо-
та щодо забезпечення мене гаря-
чими обідами зі столової підпри-
ємства. Гріли душу щирі посмішки, 
з якими щоденно навідували мене 
колеги-енергетики.

Щире спасибі, низький уклін 
всім, хто залишився небайдужим 
до моєї біди. Для мене щастя усві-
домлювати, що 34 роки я є чле-
ном великої, дружної сім’ї енерге-
тиків. 

Бухгалтер Зіньківської філії 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
Валентина Рак. 



І перша наша розповідь про начальника 
Гребінківської філії Віталія Миколайови-
ча Чубатого.

Варто думати не лише про поточну ро-
боту, а й про перспективу, вважає Віталій 
Миколайович. Тому він докладає багато зу-
силь для того, щоб у очолюваній ним фі-
лії під наглядом досвідчених спеціалістів 
«росли» і набиралися знань молоді праців-
ники.

«Я переконався в тому, що нове поко-
ління мислить по-іншому, у нього сучасний 
підхід до роботи і це, я вважаю, добре. Мо-
єму заступнику з передачі – 37 років, мо-
лоді у нас і майстри. У філії не на папері, 
а реально створюється кадровий резерв. 
За останніх десять років спеціальну осві-
ту здобуло 11 наших працівників. Четве-
ро майстрів – це вчорашні електромонте-
ри, а троє електромонтерів і керівників ро-
біт у бригадах мають середню енергетич-
ну освіту, – розповідає Віталій Миколайо-
вич. – Свого часу нових робітників вдалося 
переконати у тому, що диплом допомагає 
з подальшим професійним становленням». 

Своїм досягненням Віталій Миколайович 
також вважає те, що у Гребінці здобув ав-
торитет людини принципової, досвідчено-
го і талановитого керівника, професіонала, 
який знайшов себе в енергетиці.

У восьмому класі він і подумати не міг 

про професію енергетика. Після школи 
батьки переконали його піти навчатися в 
Прилуцький технікум електрифікації і гід-
ромеліорації. По закінченню Віталій Мико-
лайович за направленням два роки пра-
цював контролером, електромонтером та 
техніком енергозбуту у м. Ковель Волин-
ської області. Водночас почав шукати ро-
боту ближче до рідної домівки. Була вакан-
сія у Гребінківській дільниці Пирятинсько-
го РЕМ, туди і влаштувався у 1970-му році. 

На роботу його приймав Микола Михай-
лович Панікар, про якого В.М.Чубатий нині 
згадує як про дуже талановитого керівни-
ка, досвідченого спеціаліста, чуйну люди-
ну.

1972-го року у Гребінці було організо-
вано самостійний РЕМ, а молодого фа-
хівця в ньому призначили старшим інже-
нером з енергозбутової діяльності (нині ці 
обов’язки виконує  заступник начальни-
ка філії зі збуту електроенергії). Через кіль-
ка років у районі електричних мереж зно-
ву структурні зміни – підрозділ, що відпові-
дав за енергозбут, відділився і став само-
стійним, його очолив Віталій Миколайович 
Чубатий. Серед важливих напрацювань 
того періоду він називає зведення  адміні-
стративного корпусу, що значно покращи-
ло умови праці.

Коли цей підрозділ знову приєднався до 
РЕМу, адміністративну споруду пе-
реобладнали під квартири для пра-
цівників. 

У 1999 році Віталія Миколайови-
ча призначено начальником Гребін-
ківської філії. Це був тяжкий період 
для енергетики краю. Окрім спожи-
вацької заборгованості за електро-
енергію, давалася взнаки відсут-
ність молодих перспективних ка-
дрів. Скажімо, у філії було усього 
два диспетчери, багато кваліфіко-
ваних спеціалістів збиралися на за-
служений відпочинок. От і доводи-
лося одночасно з вирішенням по-
точних виробничих питань думати 
про підготовку нових спеціалістів. 
Потрібно було витратити багато сил 
і коштів на впорядкування бази фі-
лії, її територія навіть не мала огоро-
жі. Тому за короткий час довелося 
зробити ремонт приміщень для ро-
бітників, добудувати гаражі, змон-
тувати електроопалення. Відтак усі 

автомобілі філії знаходяться в опалюваль-
них боксах, що значно полегшує обслуго-
вування електромереж в зимовий період. 
Поряд з цим проводилися ремонти адмі-
ністративних приміщень, диспетчерського 
пункту, тож наразі територія філії виглядає 
ошатно і сучасно. 

«Однак чим більше робиш, тим більше 
виникає нових планів. Хочеться, щоб у лю-
дини, яка потрапила на територію філії, 
складалося позитивне враження про ком-
панію», – розповідає Віталій Миколайович 
Чубатий.

У вільний час, якого у працівника не так 
уже й багато, він згадує про своє захоплен-
ня. З молодих років збирає цікаві відомос-
ті про рідний край. Він розповідає, що Іч-
нянський район на Чернігівщині, звідки він 
родом, дуже мальовничий. На його тери-
торії розташовані два прекрасних дендро-
парки: Качанівський і Тростянецький. Вони 
входять до четвірки кращих дендропарків 
України. Один з них закладений і вироще-
ний братом останнього гетьмана України 
І.Скоропадського, має штучний рельєф. 
Невипадково цей комплекс прозвали ма-
лою Швейцарією. А сама назва містечка і 
району, за переказами, походить від татар-
ського звуку «іч».  

«До речі, в Гребінківському районі, осо-
бливо в селі Рудка, проживає багато лю-
дей з прізвищами Ічанські. Як свідчать іс-
торичні факти, за часів кріпосного права ці 
люди були завезені саме з Ічні і їх так і на-
зивали ічнянськими, а з часом стали Ічан-
ськими», – ділиться своїми дослідженнями 
Віталій Чубатий.

Так у постійних клопотах Віталій Мико-
лайович Чубатий пропрацював 44 роки в 
енергетиці. І нині він з приємністю згадує 
цей період, і душу зігріває розуміння того, 
наскільки великою є користь, яку ця про-
фесія приносить суспільству.

***
  Подяку голови Правління ПАТ «ПОЛТА-

ВАОБЛЕНЕРГО» цьогоріч отримує стар-
ший майстер виробничої дільниці служби 
ліній електропередач 35 кВ і вище Мико-
ла Борисович Москаленко.

Трудові будні цього працівника пов’я-
зані з поїздками. Після повернення 
М.Б.Москаленка з чергового робочо-
го відрядження ми поспілкувалися з цим 
працівником. Бригада електромонтерів, 
яку він очолює, займалася усуненням не-
справностей у Великобагачанському ра-
йоні, там поблизу с. Білоцерківка через па-

діння дерева було пошкоджено ПЛ-35 кВ 
Красногорівка-Велика Багачка. 

Обслуговування повітряних ліній Полтав-
щини – це і є основне завдання очолюва-
ної ним бригади. 

«Для нас звична справа усувати в райо-
нах області несправності, причиною яких 
стають обриви повітряних ліній, пошко-
дження опор. А кілька десятиліть тому до-
водилося лагодити ПЛ ще й на Харківщи-
ні, Волині», – ділиться Микола Борисович. 

Він належить до тих людей, які не лю-
блять «кабінетної» роботи. Йому подоба-
ється працювати на повітрі. Чоловік пого-
джується, що трудитися у складі виробни-
чої дільниці служби ЛЕП доволі складно, 
особливо у холодну пору року.

«Тож до зими ми готуємося заздалегідь. 
Для електромонтерів служби ліній елек-
тропередач на підприємстві організову-
ються курси підвищення кваліфікації, вони 
освоюють суміжні спеціальності зварю-
вальника, стропальника. Потрібною тех-
нікою наші спеціалісти теж забезпечені, 
– розповідає Микола Борисович, – коли я 
починав працювати електромонтером, на 
спилювання аварійних дерев, реконструк-
цію повітряних ліній, заміну опор витрача-
лося набагато більше часу, саме через те, 
що техніки бракувало. Хоча моя професія 
мені і тоді подобалася, інакше я б її не об-
рав…»

У Прилуцькому технікумі гідромеліорації 
та електрифікації сільського господарства 
спеціаліст із задоволенням освоїв техніч-
ну спеціальність. Потім за розподілом пра-
цював електромонтером у Черняховсько-
му РЕМ Житомирської області. А почина-

ючи з 1971-го року, – на підприєм-
стві Полтавських електричних ме-
реж, майстром.

«Пізніше я працював в службі 
ЛЕП Полтавської дільниці. Пам’я-
таю наочний приклад роботи у 
той період: під час електрифіка-
ції області (70-ті роки) моя брига-
да підключала підстанцію «Кремен-
чук-330 кВ». Ми цілу добу знаходи-
лися на об’єкті, а вночі головний ін-
женер Л.Н.Кранкер зателефону-
вав до керівництва «Харківенер-
го», якому тоді підпорядковувалося 
Полтавське південне підприємство 
електромереж, з проханням при-
зупинити роботи до ранку. На це 
отримав категоричну відмову і роз-
порядження закінчити заплановане 
до ранку. Нам нічого не залишало-
ся, як виконати завдання», – згадує 
Микола Борисович.

З 1995 року і донині Микола 
Москаленко працює старшим май-

стром виробничої дільниці служби ліній 
електропередач 35 кВ і вище  ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО».

У вільний час чоловік любить трудитися 
на землі. Разом з дружиною він тримає ве-
лике домашнє господарство: птицю, кро-
лів; родина обробляє майже гектар землі.

***
  Завжди бути напоготові, щоб миттєво 

реагувати на відхилення у системі електро-
постачання, вимагає специфіка роботи від 
цього працівника. 

Йдеться про Олександра Каленико-
вича Хмару, майстра виробничої дільниці 
Полтавської філії міських електро-
мереж. До праці в напруженому ре-
жимі він давно звик. У його трудо-
вій книжці зазначено лише одного 
роботодавця – наше підприємство, 
змінювалися лише посади. 

З 1968 року він працював елек-
тромонтером на Полтавському під-
приємстві міських електромереж, 
потім майстром групи ПЛ, дис-
петчером, старшим диспетчером 
і нарешті керівником оперативно-
диспетчерської групи. Нині він за 
власним бажанням знову трудить-
ся майстром ОДГ. Говорить, що ви-
рішив поступитися молодим спеці-
алістам, дати їм можливість зроста-
ти професійно. В той же час Олек-
сандр Каленикович охоче допома-
гає освоюватися тим, кому поки що 
бракує досвіду. 

«Щоб працівник набув необхід-
ної кваліфікації, потрібен не один 

місяць. Зі свого досвіду диспетчера та ке-
рівника оперативно-диспетчерської гру-
пи знаю, що для підготовки спеціаліста по-
трібно не менше 6-8 місяців, а то й рік ро-
боти під наглядом, – розповідає він. – Адже 
у диспетчера багато завдань і велика від-
повідальність: встановлювати ступінь по-
шкоджень електромереж, координува-
ти діяльність робітників, які усувають не-
справності. Важливо навчитися реагува-
ти оперативно, бо технологічні порушен-
ня потрібно усувати без зволікань. Аварій-
на бригада, якою я керую, виконує ремон-
ти повітряних ліній 0,4 кВ. І ми робимо усе, 
щоб полтавці не відчували незручностей. 
Якщо струм зникає, то ми лагодимо ПЛ не 
довше, ніж добу».

«У колективі поважають цього спеціаліс-
та за досвід і професіоналізм, – зазначає 
головний інженер Полтавської філії міських 
електромереж Сергій Кошовий. – Праців-
ник добре знайомий з системою електро-
мереж міста, а ще Олександр Каленико-
вич Хмара хороший керівник, який уваж-
но ставиться до своїх колег і підлеглих. 
І це стосується як його роботи керівни-
ком ОДГ, коли він відповідав за майже со-
рок робітників, так і нинішньої його посади 
майстра цього підрозділу».

Колеги говорять, що він завжди був ак-
тивним учасником спортивних заходів 
на підприємстві: грав у командах з міні-
футболу, брав участь у лижних змаганнях. 

Сам чоловік говорить, що з компанією 
його пов’язує більше 40 років і якби дове-
лося визначатися з професією знову, він 
би ні на мить не засумнівався б з вибором.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

У святковому випуску «ІнформЕНЕРГО» ми розповідаємо про ветеранів вироб-
ництва, для яких енергетика стала не професією, а покликанням.

Шляхом професійних  перемог



Пройшов він у місті Южному, на Одещи-
ні, оскільки саме місцеві енергетики стали 
переможцями попередніх, ювілейних зма-
гань. Серед учасників цьогорічного турніру 
були представники обласних енергопос-
тачальних підприємств з Полтави, Івано-
Франківська, Львова, Харкова, Одеси, Дні-
пропетровська, Луганська, Житомира, Ки-
єва (області та міста), Кіровограда та Се-
вастополя.

До складу команди ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» ввійшли кращі гравці тра-
диційного турніру з міні-футболу, який що-
року проводиться з нагоди Дня енергети-
ка. Зокрема, спортивні здобутки компанії 
представили майстер виробничої дільни-
ці Полтавської філії Олег Прокопенко, на-
чальник адміністративно-господарського 
відділу Ігор Олійник, електромонтери Гре-
бінківської філії Владислав Захарченко, Ві-
талій Шевченко, Володимир Танько, слю-
сар з ремонту Кременчуцької ТЕЦ Артем 
Крівченко, системний адміністратор ДІТ 
Максим Петренко, інженер виробничо-
технічної групи Гребінківської філії Юрій Ку-
гук, електромонтер Гадяцької філії Руслан 
Окріков, фахівець з програмного забезпе-
чення Олександр Павлій та економіст від-
ділу тарифної політики Євген Супрун. 

Проведене завчасно жеребкування ви-
значило поділ 12 команд на 2 групи: А та 
Б. Таким чином ще за три тижні до зма-
гань стали відомі усі суперники команд та 
час проведення матчів. Групу Б, до якої 
потрапила наша збірна, вболівальники 
та учасники турніру одразу назвали «гру-
пою смерті», оскільки вона об’єднала дуже 
сильних суперників: ПАТ «Одесаобленер-

го», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ 
«А.Е.С. Київобленерго», ПАТ ЕК «Дніпро-
обленерго», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
та ПАТ «Кіровоградобленерго». 

Прагнення до перемоги футболістів з 
Полтавщини було настільки сильним, що 

енергетики були готові на все. І результат 
їхніх зусиль не розчарував: гравці команди 
нашого підприємства стали переможця-

ми у своїй групі, що забезпечило їм участь 
у фінальному марафоні. Вони продемон-
стрували надзвичайну самовіддачу, адже 
футболом полтавські енергетики займа-
ються у вільний час, у будні працюючи на 
різних ділянках енергокомпанії.

У вирішальній грі футболісти нашої збір-
ної зустрілися з командою ПАТ «Дніпро-
обленерго». Напружена боротьба на полі, 
спортивні перипетії та протистояння в ході 
гри запам’яталися усім вболівальникам. 
Боротьба стала для полтавців ще складні-
шою, враховуючи те, що не всі футболісти 
команди змогли взяти участь у матчі. Двоє 
з найсильніших гравців травмувалися у на-
пористих попередніх іграх і під час фіналь-
ного протистояння могли лише вболівати 
за своїх товаришів. 

Наша збірна поступилася суперникам з 
рахунком 2:5. І хоч полтавські футболісти 
посіли почесне друге місце, вони святкува-
ли перемогу. Потрапивши під час жеребку-
вання до так званої «групи смерті», коман-
да з Полтавщини не лише вийшла до пів-
фіналу, а й виборола «срібло» чемпіонату.

Мало того, футболіста збірної ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» компетентне журі ви-
знало одним із кращих серед гравців чем-
піонату. Олександру Павлію вручили наго-
роду в номінації «Кращий нападник» зма-
гань.

Збірна нашого підприємства гідно пред-
ставила компанію на всеукраїнському рів-
ні. Щиро вітаємо футболістів і бажаємо їм 
майбутніх спортивних досягнень і гідних 
суперників! Нехай щоденні турботи не ста-
ють на заваді заняттю спортом!

СВЯТОСПОРТ
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Астрологи відводять особливу роль 2012 
року Водяного Чорного Дракона, вважаю-
чи його кармічним. Враховуючи характер і 
сувору вдачу символу прийдешнього року, 
всі астрологи одноголосно рекомендують 
зустрічати Новий 2012-ий рік в колі роди-
ни. 

Дракон – першовідкривач, він терпіти не 
може одноманітності, тривіальності і по-
середності. Тому меню вашого свята має 
бути неочікуваним, а настрій присутніх – 
азартним.

Дракон бажає бачити на столі розкіш і 
багатство страв. Але тут є і свої особли-
вості. По-перше, з новорічного меню ба-
жано виключити напівфабрикати і кон-
сервовані продукти. По-друге, використо-
вуйте для приготування блюд різноманіт-
ні спеції. Духмяний перець, базилік, кар-
дамон, мускатний горіх, імбир, кориця, пе-
рець «чилі» і гвоздика – всі приправи і пря-
нощі зроблять страви оригінальними і ви-
шуканими, а символ року буде дійсно за-
доволений.

Стихія води, що супроводжує Драко-
на в 2012 році, робить його з одного боку 
м’яким, податливим, чутливим, а з іншого 
– мінливим і непередбачуваним. Його амп-
луа – герой і лиходій у одній особі, неор-
динарний, несподіваний, котрий творчо і 
по-чудернацькому вигадливо створює ін-
триги, як в особистому, так і в професійно-
му масштабі, переплітаючи їх між собою та 
випробовуючи кожного на міцність. Слаб-
кі, ліниві і безвольні швидко покинуть аре-
ну ні з чим, а ті, у кому Дракон побачить 
гідного противника, можуть отримати при-
хильність символу року.

Особливий успіх чекає 

на обдарованих, неординарних та актив-
них натур. Тому важливо на початку року 
позбавитися від усіх старих невирішених 
проблем. Чорний Дракон – активний, тому 
і рік обіцяє бути багатим на події і карди-
нальні зміни.

Символ року перевірятиме представни-
ків усіх знаків Східного циклу на працездат-
ність, креативність і витривалість, оскіль-
ки найбільше цій тварині не до душі лінь і 
байдужість. Тому той, хто візьме потрібний 
темп у перші місяці року, може розрахову-
вати на успіх і перспективу. Решті ж дове-
деться задовольнятися рутиною, застоєм 
у справах і топтанням на місці. 

Той же, хто зуміє довести Дракону, що 
гідний, може розраховувати, що у другій 
половині літа його зусилля почнуть окупа-
тися, і надалі вже обставини «працювати-
муть» на нього. Але водночас слід остері-
гатися інтриг і заздрощів з боку колег і зна-
йомих. 

Наприкінці року варто підбити підсум-
ки і не затівати нових глобальних проек-
тів, які змушені будуть «перекочувати» у рік 
наступний, оскільки у ньому Дракон уже 
втратить свою силу.

Астрологи завжди радять догоджати 
тим тваринам, які стають символами року. 
А що ж Дракон приготував знакам Зодіа-
ку? 

Овен, Лев і Стрілець, як представники 
стихії Вогню, у рік Чорного Водяного Дра-
кона отримають бонус у вигляді підвище-
ного успіху в досягненні цілей. Щоправ-
да, потрудитися все ж доведеться: тут по-
трібно діяти винахідливо і брати ініціативу 
в свої руки.

Знаки Водної стихії – Риби, Раки і Скор-
піони – в 2012 році знаходитимуться під 
заступництвом Чорного Водяного Драко-
на. Однак, рік обіцяє бути для них важким, 
особливо в фінансовій сфері. Зважуй-

те всі операції, пов’язані з грошима: при 
правильному підході є велика ймовірність 
того, що ваше матеріальне становище по-
кращиться.

Знакам Повітря – Водолію, Близнюкам 
і Терезам – рік не загрожує особливими 
труднощами, але і великих досягнень та 
злетів теж не передбачається. Єдине, що 
вимагається від них, – більше працювати 
самим і не перекладати рішення своїх про-
блем на чужі плечі. Ваша безконфліктність 
притягуватиме до вас людей, які шукати-
муть вашої підтримки. 

Земним знакам – Тільцям, Дівам і Ко-
зерогам – Чорний Водяний Дракон відвів 
роль, яка потребує активації усіх творчих 
здібностей. Цього року вам доведеться за-
йматися переважно побутовими і сімейни-
ми проблемами, які в результаті щасливо 
вирішуватимуться.

Та що б не пророчили астрологи, куди 
приведе шлях, яким ви підете, залежить 

тільки від вас.

За крок до Новорічної казки«Срібна» нагорода – у наших руках
Рік Дракона обіцяє бути особливим, 
тому відповісти на питання, як його 
зустріти, просто – якомога цікавіше і 
веселіше. 

Наприкінці листопада відбувся ХІ Чемпіонат з міні-футболу серед аматорських команд енергозберігаючих компа-
ній України.

І місце – ПАТ «Дніпрообл-
енерго»;
ІІ місце – ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО»;
ІІІ місце – ПАТ «Херсонобл-
енерго». 



1 січня

Миколі ФИЛЮ, майстру виробничої 
дільниці Гадяцької філії

Валентині ЦИБУЛЬКО, контролеру енер-
гонагляду Полтавської філії

2 січня

Олексію САДОВОМУ, е/монтеру з ремон-
ту обмоток та ізоляції електроустановок 

4 січня

Валентині ЗАМУЛІ, головному бухгалте-
ру

7 січня

Зінаїді ЛИСЕНКО, інспектору інспекції 
енергонагляду Кременчуцької філії

8 січня

Миколі ЗАХАРЧЕНКУ, електромонтеру 
оперативно-виїзної бригади Решетилів-
ської філії

9 січня

Олегу СЛИНЬКУ, начальнику Оржиць-
кої філії

Ганні ЛУГОВІЙ, інспектору з протипо-
жежної профілактики КремТЕЦ

10 січня

Петру ТКАЧЕНКУ, електромонтеру з об-
слуговування ел. установок електростан-
цій КремТЕЦ

11 січня

Олександру ГОЛОВКУ, водію автотран-
спортних засобів СМіТ

14 січня

Олександрі МАРТЮК, завідувачу складу 
відділу з організації закупівель

18 січня

Віктору КОРНІЄНКУ, тесляру ремонтно-
го цеху головного офісу

Ользі МИХАЙЛОВІЙ, начальнику абон. 
групи Карлівської філії

19 січня

Івану ДЕЛІЮ, електромонтеру ОВБ Но-
восанжарської філії

20 січня

Ніні АКУЛЕНКО, інженеру ВТВ КремТЕЦ

Катерині ТКАЧЕНКО, інженеру з метро-
логії електротех.  лабораторії КремТЕЦ

Якову ГАРМАШУ, слюсарю з обслугову-
вання тепломереж Кременчуцької філії

22 січня

Олександру ПОНОМАРЬОВУ, помічнику 
заст. дир. департаменту безпеки та охо-
рони з ТЗ інформації

23 січня

Олександру РВАЧУ, охороннику Гребін-
ківської філії

Євгенію АНАХОВСЬКОМУ, начальнику 
групи з обслуговування обчислювальної 
техніки Кременчуцької філії 

26 січня

Надії ПЛЮТІ, електромонтеру з обслуго-
вування ПС Карлівської філії

27 січня

Ользі ФЕДОРОВІЙ, електромонтеру з 
експлуатації е/лічильників Кременчуць-
кої філії

29 січня

Григорію ЛИХОТІ, слюсарю-сантехніку 
Полтавської філії

4 січня

Віктора СУСІКА, начальника СМіТ

8 січня

Василя САВЛУКА, головного інженера 
Лубенської філії

10 січня

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

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

11 січня

Олега РОМАНЧУКА, директора зі збуту 
електро- і теплоенергії

13 січня

Віталія МАЗУРА, старшого диспетчера 
ЦДС

17 січня

Володимира КАШУБУ, заст. начальни-
ка Карлівської філії з передачі е/е

18 січня

Євгенія БОГОДИСТА, заст. начальника 
Кременчуцької філії з електромереж

21 січня

Ірину ДЬЯЧЕНКО, начальника служби 
балансів електроенергії

22 січня

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

24 січня 

Сергія СЕВІДОВА, директора з інвести-
ційної діяльності 

Михайла КАЛЮЖНОГО, заст. началь-
ника Красногорівської філії з передачі 
електроенергії  

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

25 січня

Наталію ЗАЛУЖНУ, начальника нав-
чально-курсового центру

27 січня

Олександра ГАЛЯНА, заст. начальника 
Гребінківської філії зі збуту е/е

30 січня

Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чор-
нухинської філії

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

31 січня

Григорія ГЛУЩЕНКА, начальника ЦДС

Василя ШЕВЧЕНКА, начальника абон. 
групи Котелевської філії

Івана СЛИНЬКА, начальника Лубен-
ської філії

ВІТАННЯ ВІДПОЧИНОК

КРОСС
ВОРД

ВІТАЄМО НАРОДжЕНИх У СІЧНІ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
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