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У зорепаді професійних успіхів
З нагоди Дня енергетика близько трьомстам працівникам Товариства вручать
нагороди і почесні грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України, Ради старійших енергетиків України, Незалежної галузевої профспілки
енергетиків України, Полтавської обласної державної адміністрації та обласної
ради, виконкомів Полтавської та Кременчуцької міських рад, дипломи і подяки
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Нагрудним знаком «Почесний енергетик України» нагороджено:

Грамотою Ради старійших енергетиків України нагороджено:

Сергія ВАРИЧА, заступника технічного директора з високовольтних електромереж.

Валерія КОРОТКОГО, начальника служби діагностики, ізоляції
та захисту від перенапруг.

Анатолія ДОДУХА, старшого майстра виробничої дільниці 1
групи Миргородської філії;
Василя ОШОВСЬКОГО, слюсаря-інструментальника 6 розряду ремонтного цеху;
Валерія ЧУБЕНКА, начальника цеху з ремонту електролічильників служби приладів обліку;
Галину МОІСЕЄНКО, старшого інспектора з кадрів відділу
кадрів;
Миколу ПИЛИПЕНКА, електромонтера ОВБ 3 групи Зіньківської філії;
Сергія ТУМАНОВА, електромонтера з обслуговування ПС 4
групи служби підстанцій 35 кВ і вище;
Тетяну ЧИГИРЬ, бухгалтера центральної бухгалтерії.

Грамотою Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України нагороджено:

Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації нагороджено:

Володимира СУПРУНА, заступника директора з капітального
будівництва, транспорту та загальних питань з МТЗ та маркетингу;
Валентину ЗАМУЛУ, заступника головного бухгалтера-керівника групи;
Олександра ТИЩЕНКА, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Полтавської філії районних електромереж;
Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чорнухинської філії;
Володимира ГУЙВАНА, начальника Полтавської групи підстанцій служби ПС 35 кВ і вище;
Михайла УСТУПНОГО, електромонтера оперативно-виїзної
бригади Шишацької філії;
Олексія ФЕДОРЕНКА, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Кобеляцької філії;
Володимира ТКАЧЕНКА, електромонтера з експлуатації
електролічильників Новосанжарської філії;
Валентина ПИЖИКА, електромонтера оперативно-виїзної
бригади Чутівської філії.

Валерія ПОПКА, електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Гребінківської філії;
Василя ДЗИЗЕНКА, старшого диспетчера району мереж 2
групи Карлівської філії;
Юрія ОДІНА, заступника головного інженера з ремонту технологічного обладнання КремТЕЦ;
Сергія ФРАНЦУЗЬОНКА, заступника начальника Комсомольської філії зі збуту електроенергії;
Сергія ОМЕЛЬЧЕНКА, диспетчера району мереж 1 групи Глобинської філії.

Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України» нагороджено:
Сергія СЕВІДОВА, т.в.о. технічного директора;
Олега ВЕРТЕПНОГО, заступника головного інженера з експлуатації КремТЕЦ.

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено:

Подякою голови Правління та нагрудним знаком «Знак Пошани» нагороджено:
Олександра РАКЕЦЬКОГО, заступника директора з питань
охорони праці–начальника служби охорони праці;
Олександра НІКІТЕНКА, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 4 групи Пирятинської філії;
Анатолія МОКЛЯКА, майстра виробничої дільниці 1 групи Новосанжарської філії.

Ювілейними відзнаками Полтавської
державної обласної адміністрації з нагоди 75-річчя Полтавщини нагороджено:
Олександра ГВОЗДИКА, начальника Полтавської філії міських електромереж;
Олега СЛИНЬКА, начальника Оржицької філії;
Івана СЛИНЬКА, начальника Лубенської філії;
Сергія АНДРІЄВСЬКОГО, начальника Кременчуцької філії;
Сергія УСТИМЕНКА, начальника Хорольської філії;
Віктора ДІДОКА, начальника цеху з ремонту тепломеханічного обладнання КремТЕЦ;
Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чорнухинської філії;
Валерія ТИМЧЕНКА, водія автотранспортних засобів Машівської філії;
Володимира КАШУБУ, заступника начальника Карлівської
філії з передачі електроенергії;
Олексія КОЖУХА, начальника Диканьської філії.
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Н

апередодні Дня енергетика з
приємністю оголошуємо імена
кращих представників енергетичної галузі Полтавщини, кого відзначили нагородами і почесними грамотами.

Почесною грамотою Полтавської обласної ради нагороджено:
Олександра КРИВЕНКА, начальника Машівської філії;
Михайла ЧЕБЕРЯКА, провідного інженера-керівника ВТГ Лубенської філії;
Вадима МИКИТЕНКА, інженера з керування й обслуговування систем 2 категорії Зіньківської філії;
Юрія ШИРКЕВИЧА, старшого інспектора інспекції з нагляду
за додержанням режимів енергоспоживання;
Михайла КІРДАНА, старшого майстра виробничої дільниці 1
групи служби релейного захисту і електроавтоматики;
Ольгу КОЗУБ, бухгалтера 2 категорії Лохвицької філії.

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради нагороджено:
Сергія КОШОВОГО, головного інженера Полтавської філії
міських електромереж;
Костянтина КОВАЛЯ, водія автотранспортних засобів Полтавської філії міських електромереж;
Валентину ТИЩЕНКО, інспектора з кадрів Полтавської філії
міських електромереж;
Людмилу ЧЕРЕВАНЬ, юрисконсульта 2 категорії Полтавської
філії міських електромереж;
Олексія ШИЛА, машиніста екскаватора 6 розряду Полтавської філії міських електромереж.

Почесною грамотою Ленінської районної ради у м. Полтаві нагороджено:
Дениса ВОВЧЕНКА, муляра 4 розряду ремонтного цеху;
Надію САДОВУ, штукатура 5 розряду ремонтного цеху;
Нелю ХМИЗ, прибиральника територій АГВ;
Юрія ХАРЧЕНКА, водія автотранспортних засобів служби механізації та транспорту.

Почесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагороджено:
Олену КУДЕЛЮ, економіста КремТЕЦ;
Юлію НЕХАЙЧУК, інженера 2 категорії КремТЕЦ;
Олега РАЗНА, водія автотранспортних засобів КремТЕЦ;
Костянтина САВЧЕНКА, інженера 1 категорії КремТЕЦ;
Наталію ХАРЧЕНКО, інженера з метрології КремТЕЦ;
Інну АНАХОВСЬКУ, оператора комп’ютерного набору Кременчуцької філії;
Івана БЕЗУСА, начальника цеху теплових мереж Кременчуцької філії;
Дмитра СЕМЕНОВА, техніка транспортного цеху Кременчуцької філії;
Дмитра РУЦЬКОГО, електромонтера ОВБ 5 групи Кременчуцької філії.

«

Почесною грамотою Автозаводської
районної ради у м. Кременчуці нагороджено:
Олега ГУЛЕВСЬКОГО, е/слюсаря з ремонту й обслуговування автоматики й засобів вимірювань електростанції 6 розряду
КремТЕЦ;
Сергія КОРЕЦЬКОГО, майстра 1 групи КремТЕЦ;
Григорія ПИЛИПЕНКА, старшого охоронника КремТЕЦ;
Михайла ТРИГУБЕНКА, слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 6 розряду КремТЕЦ;
Валентина КОРНІЙЧУКА, начальника ремонтної дільниці
Кременчуцької філії;
Олександра ГАВРИЛЕНКА, оператора теплового пункту 3
розряду Кременчуцької філії;
Олександра АРТЕМЕНКА, інженера з релейного захисту і
електроавтоматики 1 категорії КремТЕЦ.

Почесною грамотою Крюківської районної ради у м. Кременчук нагороджено:
Олександра БУГАЙЦЯ, електромонтера з експлуатації електролічильників 4 групи Кременчуцької філії;
Олега ГИРИЧА, електромонтера з обслуговування ПС 4 групи
Кременчуцької філії;
Олександра ВИННИКА, керівника групи з експлуатації приладів обліку Кременчуцької філії.

Почесною грамотою Незалежної галузевої профспілки енергетиків України
нагороджено:
Оксану ОНІЩУК, інженера з підготовки кадрів 1 категорії Лубенської філії;
Людмилу ФІЛОНЕНКО, контролера енергонагляду 3 групи
Новосанжарської філії;
Олександра МАЦЕГОРА, старшого майстра виробничої дільниці 1 групи служби приладів обліку;
Ларису СОКОЛЕНКО, секретаря Красногорівської філії.

Крім того, звання «Ветеран праці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» присвоєно 89 передовикам виробництва, які працюють на підприємстві більше 20 років.
Грамотою Товариства і грошовою премією нагороджено
127 працівників компанії. Фотографії 42 працівників занесені на Дошку Пошани підприємства з виплатою їм відповідної
грошової премії.
Від щирого серця зичимо відзначеним грамотами і нагородами творчої наснаги у подальшому професійному розвитку!
Бажаємо продовжити свої починання та збагатити досягнуте!
Нехай енергія відмінного здоров’я і бадьорості без перебоїв передається вам мережами достатку, а життєві успіхи
йдуть поруч з особистим щастям та добробутом.
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Працювати для комфорту спожи

О

лександр Ілліч Нікітенко,

електромонтер з
експлуатації розподільчих мереж – один з найвідданіших працівників Пирятинської філії.
У місцевий РЕМ він прийшов працювати у 1978 році. До того
трудився у складі мехколони №27, яка займалася електрифікацією кременчуцьких сіл. Олександр Ілліч, погоджуючись на роботу
у Пирятинському РЕМ, навіть не уявляв, що пропрацює у підрозділі наступні 34 роки.
Олександр Нікітенко - один з тих, хто створювали умови для
надійного електропостачання Пирятинського району. Така риса,
як відданість справі, для нього багато значить, недаремно він навіть у вихідні дні, якщо помічає, що негода вирує, телефонує колегам, щоб поцікавитись, чи не потрібна їм допомога у роботі.
Цей спеціаліст постійно підвищує свою кваліфікацію, прислухається до порад старших колег. Згодом і сам став наставником,

»

Трудитися потрібно так ,аби залишити по собі хороший слід.

А

натолій Панасович Мокляк, майстер Нехво-

рощанської дільниці з технічного обслуговування і
ремонтів розподільчих мереж 0,4-10 кВ Новосанжарської
філії, цьогоріч відзначений Подякою голови Правління та знаком
«Знак Пошани».
Чоловік народився на
Харківщині, у 1976 році з
дружиною переїхав до Нехворощі. Він полюбив цей
край, тут знайшов роботу
за покликанням. Але перш,
ніж, визначитися з місцем
постійної роботи, Анатолій
Мокляк попрацював водієм, художнім керівником у
будинку культури… І лише
потім - електромонтером
розподільчих мереж Нехворощанської дільниці.
Пізніше Анатолій Панасович залишив підрозділ і
кілька років у складі бригади буровиків трудився на

навчив специфіці роботи
Володимира
Грецького,
а кілька останніх років у
бригаді Олександра Ілліча
Нікітенка набувають нового досвіду електромонтери Богдан Шкіря та Іван
Коверда.
– Мені пощастило трудитися у бригаді, у якій є
взаєморозуміння з колегами та з нашим майстром
Володимиром Ігоревичем
Жуком, – говорить чоловік.
З притаманною йому
старанністю і професійністю електромонтер Олександр Ілліч Нікітенко у
рамках підготовки до осінньо-зимового періоду виконував роботи з заміни опор повітряних ліній та роз’єднувачів на лініях 10 кВ
в селах Велика Круча та Повстин. Нині його бригада проводить
розчистку повітряних ліній у м. Пирятині.
– Ми плануємо звільнити від гілок дерев десятки кілометрів повітряних ліній у місті, і тим самим зменшити імовірність пошкодження дротів та зникнення електропостачання, – продовжує
Олександр Ілліч. – Адже подібне уже траплялося у негоду на початку грудня.
– У Пирятинському районі більше сорока кілометрів кабельних
ліній, обслуговувати які ми довірили Олександру Іллічу – розповідає заступник начальника Пирятинської філії з передачі електроенергії Олександр Григорович Запорожець, – у цій справі йому
допомагає молодий працівник Богдан Шкіря, якого він усьому навчив. Хотілося б також відмітити, що пропозиції та поради Олександра Нікітенка завжди враховуються колегами, якщо мова йде
про реконструкції та інші роботи на повітряних лініях.
Якою б напруженою не була робоча зміна, вдома Олександр Ілліч Нікітенко завжди відпочиває у колі родини, а особливо бавлячись з трьома онучатами. Їх він вчить дружити, поважати працю
інших і просто бути хорошими людьми.
далекій Півночі. Повернувшись звідти, він знову влаштувався у
Нехворощанську дільницю і відтоді місця роботи не змінював.
У його бригаді практично немає плинності кадрів.
– Наш невеликий колектив у цьому плані вирізняється постійністю. «Найкоротший» стаж роботи в бригаді – 10 років – мають Віктор Олежко та Олександр Батрак. Я вважаю, що досвід у роботі
- це одна з головних умов успіху, а ще хороший спеціаліст повинен виховати в собі дисциплінованість і старанність, – розповідає
Анатолій Мокляк.
– Я працюю з Анатолієм Панасовичем двадцять років і за цей
час неодноразово переконувався у його професіоналізмі, – говорить заступник начальника Новосанжарської філії з передачі
електроенергії Микола Дмитрович Петренко. – Окрім того, він
вміє дуже добре порозумітися зі споживачами.
Дільниця, у якій працює майстер, знаходиться за сорок кілометрів від райцентру і є найвіддаленішою від Новосанжарської філії.
В той же час, підрозділ вважається кращим з технічного обслуговування і ремонтів розподільчих мереж 0,4-10 кВ у районі.

»

Кожен у нашому колективі давно
усвідомив, що лише злагоджена робота може дати позитивні результати.
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вачів
Тут переконані, що це цілковита заслуга Анатолія Мокляка, як організатора робіт і керівника.
– Мені пощастило працювати з людьми, серед яких прийнято
допомагати один одному, вони розуміють, що одну справу робимо. З таким підходом і в негоду легше виходити ремонтувати пошкоджені повітряні лінії, і в спеку здійснювати реконструкцію ПЛ,
– підсумовує Анатолій Панасович.
Вільний час чоловік полюбляє проводити на риболовлі. А ще з
самого дитинства захоплюється спортом: волейболом, баскетболом, а ще у складі Нехворощанської футбольної команди «Ветеран» частенько бере участь в обласних змаганнях серед ветеранів з цього виду спорту.
Ірина Малашецька

Традиційно на урочистостях з нагоди Дня енергетика трьом працівникам
Товариства вручається Подяка голови Правління та нагрудний знак «Знак
Пошани». У 2012 році нагородою відзначать Олександра Олексійовича Ракецького, Олександра Ілліча Нікітенка та Анатолія Панасовича Мокляка.

О

лександр
Олексійович
Ракецький, заступник

директора з охорони праці
– начальник служби охорони праці, працює у ПАТ
« П ОЛ ТА В А О БЛ Е Н Е Р Г О »
більше 30 років. Він, двадцятиоднорічним юнаком вперше прийшов на підприємство і зараз переконаний, що
цей вибір став визначальним
у його професійному житті.
Так склалося, що захоплення енергетикою супроводжувало Олександра з
самого дитинства. «Наша
сім’я жила навпроти Будинку піонерів, – згадує Олександр Олексійович. – І після школи я завжди поспішав туди. Моїм улюбленим гуртком був електротехнічний. У мене вдома завжди були
якісь запчастини, пристрої, які я розбирав, реконструював».
Після закінчення школи, перед призовом до армії, Олександр
вирішив не гаяти часу. І пішов працювати на комбікормовий завод
електриком. Та і під час служби у армії енергетика не відпустила
талановитого хлопця: служив електриком – зв’язківцем.
У Полтавське південне підприємство електромереж Олександр
Олексійович потрапив за щасливим збігом обставин. Повернувшись до Полтави після служби у армії, він пішов до воєнкомату,
щоб стати на облік. І там познайомився з людиною, яка і скерувала шлях майбутнього енергетика. Олександр Юхименко, працівник тодішнього Полтавського підприємства електромереж,
запропонував хлопцю роботу у Полтавському районі міських
електричних мереж. Якраз був брак кваліфікованих електромонтерів-кабельників. Зараз Олександр Ракецький зізнається, що
пропозиції не дуже зрадів, адже планував працювати в тодішньому відділенні телекому. Але Юхименко не відступав і все ж умовив
майбутнього колегу.
Так, з 1979 року, з посади електромонтера-кабельника і розпочався кар’єрний шлях Олександра Ракецького. У роботі в Олександра Олексійовича виникло бажання поповнювати свої знання.
І він вступив до Полтавського інженерно-будівельного інститу-

ту на загальнотехнічний факультет. Будучи студентом третього
курсу, перевівся до Дніпропетровського гірничого інституту, де і
отримав кваліфікацію інженера-електрика. У 1998 році закінчив
Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «економіка підприємства».
Пізніше Олександр Ракецький займає посади майстра групи
ПЛ, начальника служби розподільчих мереж. Останні 18 років
– заступник директора з питань охорони праці. «Керівна посада
– не з легких, – розповідає Олександр Олексійович. – Кожна людина – індивідуальність. І не всі спокійно ставляться до того, що
хтось контролює виконання ними правил безпеки. Щоправда, в
енергетиці по-іншому ніяк. Помилка одного може спричинити до
смерті іншого. Тому доводиться бути строгим».
Отак дитяче хобі, збагачене професійним досвідом, стало
справою життя Олександра Олексійовича Ракецького. Зараз
енергетики йому вистачає і на роботі, а вдома він дуже любить
проводити час з внуками. П’ятирічний Нікіта і трирічна Ліза – джерело його життєвої енергії.
Тетяна Терентьєва

»

Життя - найцінніше, що є у людини. І
головна мета моєї роботи - уберегти
працівників Товариства від виробничої небезпеки.
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Конкретні справи – на благо людей
Застарілі, морально зношені електромережі, опори, які вимагають заміни, відповідно,
скарги споживачів на занижену потужність –
проблеми, з якими не раз стикався персонал
кожної філії Товариства.

Л

охвицький районний підрозділ – не виключення. І
там миритися з ситуацією не мають наміру. Своїми
силами працівники філії відновили 4,5 км ПЛ-10 кВ
Л-1 «Ісківці» від ПС «Лохвиця» 110/10. Реконструкції
ця лінія потребувала уже давно. Ще у 2000-х роках, в період обвалу економіки в Україні, філія потерпала від масових крадіжок
електрообладнання. Тоді зловмисники і зняли проводи з ЛЕП «Ісківці». Відразу відновити лінію виявилося проблематичним. І оселі
споживачів заживили від найближчої ЛЕП «Скоробагатьки». Світло у помешканнях селян горіло, але це не вирішило проблеми.
Перевантажена лінія, протяжність якої біля 40 кілометрів, просто
фізично не могла забезпечити споживачів електроенергією належної якості.
І на початку року адміністрація Лохвицької філії вирішила, що
так продовжуватися далі не може і потрібно будь-якими силами
виправити ситуацію. Восени працівники підрозділу закінчили заплановані роботи. Вони відновили ЛЕП-10 кВ-1 «Ісківці», вирівняли опори, які похилилися, тому що довгий час не були в експлуатації.
З ентузіазмом виконували спеціалісти філії цю роботу. І навіть
те, що лінія «Ісківці» проходить через сільськогосподарські поля,
що значно ускладнювало роботу, не ставало перепоною. «Проблема перевантаженої ЛЕП «Скоробагатьки» і фактично непрацюючої ЛЕП «Ісківці» давно нас турбувала, – розповідає заступник начальника Лохвицької філії з передачі електроенергії
Савенко Володимир Олександрович. – І зараз я з гордістю
думаю про те, що нарешті руки дійшли до вирішення і цього питання. Споживачі задоволені, а значить, результати роботи очевидні».
Розповів Володимир Олександрович про ще один масштабний
проект працівників Лохвицької філії – реконструкцію 2 комплексних трансформаторних підстанцій № 27 у м. Лохвиця і № 314 у
селі Сенча. Зношені шафи протрухли настільки, що наражали на
небезпеку і перехожих, і справність електромереж. Тож працівники філії поновили електрообладнання і відремонтували шафи
КТП, що в подальшому убереже трансформаторні підстанції від
виходу з ладу.
Крім того, у районі замінили покрівлі 4 закритих трансформаторних підстанцій: трьох у місті Червонозаводське і однієї у самій
Лохвиці. До цього ЗТП були покриті м’яким руберойдом, який за
час експлуатації втратив свою ізоляційну здатність. Дахи підстанцій перекрили шифером – надійним матеріалом, який захистить
внутрішнє електрообладнання від атмосферного впливу.

Протягом поточного року працівники Лохвицької філії замінили
30 опор ПЛ-0,4 кВ від КТП-108 Л-1, 2, 3 у селі Харківці. Раніше
аварійні опори могли у будь-який момент упасти. Вони становили
небезпеку для перехожих, та й сама лінія могла обірватися, залишивши споживачів без електропостачання.
Володимир Савенко переконаний, що технічне переозброєння, оновлення найбільш проблемних ділянок ліній електропередач та електрообладнання – завдання першої необхідності для
енергетиків. Адже вдосконалювати якість послуги, як ми того бажаємо, піднімати рівень обслуговування можна лише тоді, коли
всі споживачі області надійно забезпечені енергопостачанням, а
це напряму залежить від стану електромереж.
Під час планування робіт на 2012 рік ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» серед основних завдань виокремлено заходи, спрямовані на
забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачів області електричною енергією належної якості.
Тож масштабною роботою, передбаченою Інвестиційною програмою, стала реконструкція електричних мереж у селі Яхники.
Його жителі не перший рік скаржилися на якість електропостачання. Та й для самих енергетиків проблема була очевидною:
стопроцентно зношені електромережі давно не відповідали викликам сучасності.
Тож Інвестиційною програмою було заплановано заміну комплексної трансформаторної підстанції №207 потужністю 160 кВа
та реконструкцію 2,39 км ПЛ-0,4 кВ від КТП-207 Л–1, 2, 3. Існуючий неізольований провід ЛЕП замінили на сучасний самоутримний ізольований. Це зменшує втрати, вірогідність відключень,
унеможливлює крадіжки електроенергії. До того ж, переріз цього
дроту дозволяє надавати всім споживачам лінії однаково якісну
електроенергію.
Тетяна Терентьєва
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Шановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас з професійним святом –
Днем енергетика!
Сьогодні, у час глобальних економічних і соціальних реформ,
задля модернізації галузі та розвитку країни перед нами поставлені
дуже відповідальні завдання – удосконалення роботи та
налагодження якісного діалогу зі споживачами.
Впевнений, що досягнуті результати залежать від чітко
поставленої мети, щоденної копіткої праці, відданості своїй
справі та нашої з вами згуртованості.
Кажуть, що без енергії в світі немає життя, а відтак неможливо
уявити собі людське буття чи розвиток будь-якої галузі народного
господарства без електричної енергії, яку своєю наполегливою працею,
відкритим серцем, щирою душею, долонями працьовитих рук д
оносять до кожної людини, кожного підприємства працівники енергетичної галузі.
Тому мої слова вдячності та поваги – усім, хто присвятив енергетиці життя, кому тисячі сімей
Полтавщини завдячують теплом і світлом у своїх домівках. Кожного дня, кожної години ви
виконуєте свою справу з повною віддачею всіх своїх знань, вмінь, найкращих якостей душі.
У сучасному конкурентному середовищі можна досягти успіху тільки завдяки
наполегливості і професіоналізму.
Тому я високо ціную ваші мужність та вміння, яких вимагає нелегка праця енергетика.
Від щирого серця бажаю вам, дорогі колеги, щоденних успішних буднів без аварій і проблем,
впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров’я, добра та благополуччя вам і вашим родинам!
Нехай життя кожного з вас буде наповнене енергією світла!
Євген Засіменко,
голова Правління
ПАТ «Полтаваобленерго»

Дорогі колеги!
Сердечно вітаю вас з професійним святом!
У цьому році профспілковий комітет ПАТ «Полтаваобленерго» зробив
черговий крок до розвитку і розкриття свого потенціалу.
Запорукою стабільності та злагодженої роботи стали партнерські відносини профспілки
з адміністрацією компанії і її працівниками, багаторічний досвід ведення переговорів усередині
колективу, укладення колективних договорів та їх виконання.
Попереду новий рік і нові завдання, багато цікавої масштабної роботи, з якою,
я впевнений, усі ми впораємося. Адже у професійній єдності наш головний потенціал.
Тож бажаю вам, дорогі колеги, не зупинятися на досягнутому, а впевнено рухатися вперед.
Галузева профспілка робить усе можливе для створення належного соціально-економічного
захисту працівників енергетики області: підвищення рівня оплати праці та
своєчасної її виплати, створення безпечних умов праці на кожному робочому місці,
правового захисту працівників, проведення культурно-оздоровчих заходів.
Обіцяю, що і надалі кожен працівник Товариства буде відчувати
підтримку профспілкового комітету.
Шановні енергетики, у цей святковий день прийміть щиру подяку за світло і тепло у
кожному домі, за самовіддану працю. Користуючись нагодою, зичу вам динамічного
зросту і достойних прибутків, віри у свої сили, невичерпної наснаги для професійних здобутків.
Налаштовуйтесь оптимістично на позитивні зміни та послідовно рухайтесь вперед.
Шукайте нові можливості для самореалізації та вдосконалень, досягайте поставленої мети!
Володимир Абрамов,
голова профспілкового комітету
ПАТ «Полтаваобленерго»
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Приємні передсвяткові турботи
Зимові свята дарують безліч незабутніх вражень дітям і дорослим, казка
стає такою близькою! Вона у припорошеному снігом гіллі дерев і кущів, у мерехтінні святкових ялинкових вогників, у щирих привітаннях рідних і друзів.
А ще в приємних передноворічних турботах.
Останнім часом готуватися до зустрічі
Нового року прийнято з урахуванням його
символіки. Наступний 2013-й пройде під
знаком Чорної вогняної Змії, символами
якої є динамічність, мінливість і рухливість.
І хоча за східним календарем він розпочнеться 10 лютого 2013 і триватиме до 31
січня 2014, у нашій країні є традиція зустрічати його в ніч з 31 грудня на 1січня. Основними кольорами року стануть чорний, фіолетовий, зелений та всі відтінки синього і
блакитного.
Недаремно кажуть, як зустрінеш
рік, так його і проведеш. Тому почати
2013-й рік слід у піднесеному настрої, з
приємними емоціями, у колі сім’ї або найближчих друзів.
Заздалегідь слід подбати про святкове
вбрання. Бажано, щоб у ньому був присутній синій та зелений кольори. Для жіночої сукні чи костюму вдало підійдуть
комбінації чорного і срібного й, так зване,
холодне мерехтіння. Це може бути блискуча тканина вечірнього вбрання, металічні
аксесуари у вигляді довгих ланцюжків та
браслетів.
Консервативний стиль, якому не притаманні занадто сміливі рішення в одязі, –
вдалий вибір для чоловіків.
Ретельно слід продумати і те, як буде
прикрашено дім до свята, які страви
з’являться на новорічному столі, що подарувати рідним і близьким до свята.
Помешкання для зустрічі року Чорної

змії можна прикрасити чорними, сірими, синіми, блакитними декоративними елементами, а також деталями кольору морської
хвилі. Допоможуть створити святковий
настрій ялинка, прикрашена новорічними
іграшками традиційних червоного, рожевого, золотого кольорів та срібний і сірий
«дощик». Оновити інтер’єр можна малюнками з палаючим каміном або свічками.
Сувеніри у вигляді Змії (м’яка іграшка,
статуетка, магніт на холодильник) стануть
талісманом на увесь наступний рік, будуть
оберігати і прикрашати ваш дім. Тематику 2013-го допоможуть підтримати морські зірки, мушлі, мініатюрні водоспади чи
фонтани.
А святковий новорічний стіл слід прикрасити прозорою вазою, наповненою
водою, у якій мерехтітимуть запалені свічки у вигляді казкових створінь, будиночків
тощо. Можна також звичайні свічки обгорнути фольгою і «дощиком».
Вдала прикраса для святкового столу
- маленька штучна ялинка, незвична композиція із квітів і фруктів, а також гілочка
справжньої сосни, яка на Сході вважається символом довголіття.
Обираючи меню новорічного столу,
потрібно врахувати, що Змія вважається любителькою делікатесів, розкоші,
тому зустріти її слід чимось незвичним,
оригінальним. Частування можуть бути
м’ясними (з птиці, кролика) та рибними.
Дуже символічно оформити одну або кілька страв у вигляді змії, або прикрасити їх
по-новорічному: фруктовою нарізкою у

вигляді мініатюрної ялинки, десерту у формі Сніговика, салату, викладеного так, аби
він нагадував Діда Мороза.
Класти подарунки під ялинку і вручати їх
із найщирішими вітаннями – одна з найулюбленіших традицій дорослих і дітей. Багато хто обирає презенти з урахуванням
символіки наступного року.
Практичні, корисні дарунки також стануть у нагоді, адже вони, окрім того, що
створять відповідний настрій, ще й користь принесуть – допоможуть прикрасити житло, робочий стіл. Такими презентами традиційно є статуетки, чашки, книжки,
килимки для мишки, флешки, доречно
буде вручити нову візитницю.
Можна і власноруч зробити оригінальний, ексклюзивний виріб, якого не придбаєш у магазині. До таких належить колаж
із фотографій, цікава поробка з паперу,
пластику, фольги. Іншими незвичними подарунками стануть букет із солодощів та
приємних і корисних речей. Вдале рішення – подарунковий кошик, наповнений
різноманітними дрібничками (чай, кава,
косметика та ін.).
Єдина умова до них – обирати їх слід у
хорошому настрої, а вручати з найщирішими і найтеплішими побажаннями. Тоді
вони неодмінно принесуть у рік Чорної змії
лише приємні емоції і теплі посмішки.
Від року, що наближається, ми очікуємо
мудрих, виважених рішень, змін і чималих
успіхів, покращення добробуту. Він також
запам’ятається як період творчих пошуків,
саморозвитку, гармонії з самим собою.
Ірина Малашецька

особистість | 11

Формула щастя

Бориса Попова
Борис Анатолійович Попов, директор з кадрової
політики, оплати праці та соціальних питань – людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому.
Сьогодні, напередодні свого 65-річчя, він ділиться з
нами секретом життєвого щастя. Як отримувати задоволення від кожного дня, не зважаючи ні на примхи погоди, ні на дрібні негаразди – відповідь на це
питання Борис Анатолійович знає напевне.

– Скажіть, будь ласка, чи вважаєте Ви себе успішною людиною?
– Чесно кажучи, я ніколи не прагнув до успіху. Та і значення
цього поняття в сучасному світі дещо деформувалося. Його можна по-різному оцінювати. Багато хто вважає, що успіх прямо пропорційний матеріальному багатству. Якщо дивитися з цієї точки
зору, то віднести себе до успішних людей я не можу. Та з іншого
боку, здійснилися всі мої життєві плани. І успіх, у моєму його баченні, супроводжував мене завжди. Школу я закінчив з золотою
медаллю, інститут – з червоним дипломом. Потім – динамічний
кар’єрний шлях. Усім призначенням я був радий. І завжди йшов
на роботу з задоволенням. Щодня щастя приносить сім’я: від
студентської лави зі мною поруч дружина Ольга Микитівна, радують успіхами син Борис та донька Ірина, які давно живуть самостійним життям. Часто в гості приходять онуки.
– Борисе Анатолійовичу, у Вас не одна вища освіта, ви
були учасником різноманітних семінарів і конференцій. Яка
форма навчання, на Ваш погляд, є найбільш ефективною?
– Я прихильник традиційного навчання у вищому навчальному
закладі. Першу вищу освіту я здобув у Новочеркаському політехнічному інституті. Там отримав кваліфікацію інженера-електрика
з автоматизації. Зараз я можу сказати, що це була освіта високого рівня. Пізніше я здобув не менш якісну освіту інженера-економіста у Харківській державній академії міського господарства. Та
значиму роль відіграє і самоосвіта. На мій погляд, без традиційної
вищої освіти важко стати розумною людиною, але саме самоосвіта не дає зупинятися на досягнутому. Благо, у сучасному світі
для цього є усі можливості. Важливо постійно прагнути отримати
максимум знань і за роки навчання у ВУЗі, і під час подальшої
роботи.
Сучасна молодь має чудовий спосіб самоосвіти – Інтернет. Там
можна знайти скільки інформації, про яку я у молодості навіть
мріяти не міг. Значимим у самовдосконаленні є і поглиблення
своїх знань безпосередньо у роботі. Добре, коли вам пощастить
працювати під керівництвом розумного, цікавого наставника, у
спілкуванні з яким можна учитися не лише у професійній сфері, а
й у життєвій. Вважайте, що ви виграли джек-пот.
Проте, якщо не буде особистої зацікавленості, ні Інтернет, ні
книги, ні освіта не допоможуть. Ціль – у руках людини.
– Борисе Анатолійовичу, як ви відновлюєте життєві сили
після напруженого робочого дня?
– Сім’я і домашній затишок – моя зона комфорту. Вдома я відпочиваю по-справжньому. Моє гарне самопочуття залежить від

здорового організму. Якщо байдуже відноситися до свого організму, важко чогось досягти. Уже п’ятнадцять років мій день починається о 5 годині ранку з зарядки і пробіжки, не зважаючи на
те будній він чи вихідний. Два рази в тиждень займаюся у спортзалі, ходжу до сауни, граю у великий теніс.
Люблю книги. Читання допомагає внутрішньо зібратися. Скільки не намагався привчити себе до електронної книги, не виходить: весь час хочеться перегорнути сторінки, повернутися на
розділ назад. Тому, мабуть, уже ніколи не відійду від традиційних
паперових книг. З захопленням читаю романи нашого сучасника, іспанця Артуро Перес-Реверте. Мене захоплює хитромудрий
сюжет його книг, який балансує на межі детектива і комедії. Нерушимою є моя любов до творів класиків літератури Олександра
Солженіцина і Миколи Гоголя.
– Якому відпочинку Ви віддаєте перевагу? Як провели
минулу відпустку?
– Я давно не відпочивав так, як цього літа. У відпустці я був
у червні. Це моя улюблена пора. Коли природа буяє насиченими кольорами, розквітає, починають плодоносити кущі і дерева.
Лагідне сонечко ще не палить, як у серпні. Відпустку я провів у
Полтаві. І можу сказати впевнено, що наша природа не поступається ні кримській, ні закордонній. Я не зраджував своїй звичці
прокидатися о 5 годині ранку. Кожен день плавав у Ворсклі, бігав
кроси, їздив на велосипеді. Багато часу присвячував одному зі
своїх пристрасних захоплень – догляду за садом і дачею. Я давно
являюся членом Клубу органічного землеробства. На столі моєї
родини завжди є екологічно чисті овочі, фрукти і ягоди, вирощені
без хімікатів і фосфатів. Ще місяць тому ми їли домашню малину.
У моєму садку вона родить до листопада.
Борис Анатолійович Попов вивів свою формулу життєвого
успіху – коли робота приносить задоволення, коли поруч міцна
любляча родина, коли гармонійно поєднуються здоровий дух у
здоровому тілі і є безліч занять, які викликають захоплення. На
поганий настрій не залишається ні хвилинки.
Тетяна Терентьєва

»

Кожен день потрібно зустрічати з позитивними емоціями, тоді з’являються
і сили вирішувати проблеми, та й зовсім по-іншому ти їх сприймаєш, не так безнадійно.
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Заняття для душі
Дім Олександра Миколайовича Лучного, диспетчера

Полтавської філії районних електромереж, прикрашений
картинами, створеними ним самим.
Ці зображення притягують погляд, створюють у кімнатах атмосферу затишку і
демонструють творчий талант автора. Наприклад, у вітальні Олександра Лучного на
видному місці висить зображення «Грандопери» – одного з найвідоміших оперних
театрів світу, який знаходиться в Парижі.
Якось Олександр Миколайович побачив
фотознімок цієї неперевершеної споруди
і вирішив її намалювати. Так в його домі
з’явилася часточка Парижа. В колекції
диспетчера Олександра Лучного є також
створені ним репродукції відомих картин.
Він полюбляє переносити на полотно краєвиди далеких країв, побачені в Інтернеті
або по телевізору.
Чоловік говорить: «Сюжети для деяких
робіт з’являються під впливом пережитого. Мій син Олесь давно займається
спортивними бальними танцями. І одну зі
своїх картин я вирішив присвятити цьому
виду спорту. Ідея виникла після того, як на
всеукраїнських змаганнях з бальних танців
син разом з партнеркою отримав чергове
призове місце».
Олександр Лучний з задоволенням розповідає про те, як він створює ікони та
картини з біблійними сюжетами: «Якось
мені до рук потрапили церковні книжки, і
календарі з рідкісними, старовинними іконами. Вони надихали. Мені дуже хотілося
їх намалювати і зробити це так, щоб передати їхню особливу атмосферу. Відтоді я
захопився створенням ікон».
Ікону Миколи Чудотворця він подарував
своїм колегам із ОДГ Полтавської філії районних електромереж. Вона «поселилася»
в підрозділі після переїзду Полтавської районної філії на вулицю Ліхачова, 17. Згодом працівники освятили ікону і вона стала своєрідним оберегом підрозділу. Іще
одну роботу на релігійну тематику – ікону
Божої матері – художник вручив на день
народження колезі Володимиру Івановичу
Драчу, нині заступнику начальника з передачі е/енергії Полтавської філії районних е/
мереж.

«

Малюю картини я в
хорошому настрої,
тоді вони виходять
особливі», – говорить диспетчер Полтавської
філії районних електромереж Олександр Лучний.

Після того, як Олександра Миколайовича зацікавила історія козацької доби, на
світ з’явилися картини відповідної тематики. «Назв своїм роботам я не даю, адже
вважаю, що підписувати їх не потрібно, кожен на них неодмінно має побачити щось
своє, а назва, на мій погляд, тільки перешкоджає цьому», – розповідає майстер.
Мистецький хист Олександра Лучного
проявився іще в дитинстві, однак він ніколи не вчився образотворчому мистецтву.
«Мені завжди подобалося малювати. Я
прикрашав різноманітними зображеннями
свої реферати, за це отримував хороші
оцінки, створював щось на прохання друзів», – розповідає Олександр Лучний.
Але більше, ніж художня творчість, йому
завжди подобалась радіоелектроніка: різноманітні схеми, механізми. Це вплинуло
на вибір професії в майбутньому. Після
проходження строкової служби він вступив до Полтавського електротехнічного
технікуму, а потім здобув вищу освіту у
Харкові. Працював контролером енергозбуту, електромонтером Полтавського
енергетичного підприємства, років шість
тому пройшов навчання та зайняв посаду
диспетчера оперативно-диспетчерської
групи Полтавської філії районних електромереж. Увесь цей час продовжував малювати.
Кілька років тому почав приділяти цьому
заняттю значно більше уваги: це дозволяє
стабільна робота на «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», та й сину Олесю, який практично виріс, потрібно менше часу, ніж раніше.
Створюючи картини, диспетчер ОДГ
Полтавської філії Олександр Лучний відпочиває: «За трудову зміну накопичується
багато різних емоцій і не лише приємних.
Я намагаюся всі пережиті події, враження
переносити на полотно за допомогою різних образів. Під час такого заняття втома
непомітно відступає».
Чоловік і нині продовжує удосконалювати свою художню майстерність, читає
літературу про напрямки і течії в образотворчому мистецтві, книжки про відомих
художників та виникнення найпопулярніших вітчизняних і зарубіжних картин.
Творчі експерименти Олександра Лучного підтримують його дружина Світлана
Анатоліївна і син Олесь. Вони – перші глядачі і критики.
Картинами, створеними Олександром
Миколайовичем, сім’я Лучних дуже дорожить і не поспішає продавати та дарувати
їх. Тому переважна більшість робіть прикрашає їхній дім.
Ірина Малашецька
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Музей приймає відвідувачів
Наприкінці листопада студенти-випускники Полтавського
національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка
відвідали підприємство з екскурсіями.
Даний вищий навчальний заклад підготував багатьох спеціалістів, які зараз
працюють у компанії. І нині продовжує це
робити.
Подібні екскурсії в Товаристві проходять
щороку. Зазвичай у них беруть участь студенти-випускники електротехнічного факультету. Цьогоріч це також були магістри
та спеціалісти. Багатьох із них по праву
можна вважати майбутніми енергетиками.
Тому не дивно, що відвідувачі охоче знайомилися зі структурою компанії та завданнями, які покладено на основні виробничі
підрозділи «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
У ході екскурсії завідуюча музею Товариства Тетяна Іванівна Вороніна ознайомила молодь з експонатами, стендами
та схемами, на яких представлено етапи
формування Полтавського енергетичного підприємства. Окремо вона розповіла про виробничі потужності Товариства.
Ще одне питання, яке викликало інтерес
студентів, – це стан енергетики України.
На відповідній схемі, оснащеній світлодіодами, вони побачили розвиток електромереж напругою 220, 330, 750 кВ, головні
електростанції, АЕС, ТЕС та ГЕС України.
На розташованому поруч планшеті до їхньої уваги – інформація про альтернативні
джерела енергії, на другому – про малі ГЕС
Полтавщини.
За словами доцента кафедри автоматики та електроприводу Володимира
Борща, студенти мають побувати на підприємстві хоча б для того, щоб поповнити
свої теоретичні знання, налаштуватися на
подальше навчання.
Студент Юрій Голоборщий розповів,
що він обрав електротехнічний факультет
Полтавського НТУ тому, що його цікавить
енергетика, і все, що з нею пов’язане: «Ця
галузь, як і все навколо, розвивається,
змінюється і важливо бути в курсі того, що
у ній відбувається. Відвідини підприємств
допомагають нам, студентам, визначитися
з майбутнім місцем роботи. Адже, скоріше
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за все, ми працюватимемо в енергетичній
або супутній галузях».
Програмою екскурсії також передбачаються відвідини центральної диспетчерської служби, молоді цікаво дізнаватися
про роботу одного з ключових підрозділів
компанії, так би мовити, «з середини». Начальник ЦДС Григорій Глущенко та його
заступник з роботи з персоналом Анатолій Поліч розповідали екскурсантам про
те, що працівники цього підрозділу відповідають за дуже важливу ділянку роботи:
контролюють, аби усі параметри електрообладнання відповідали нормам, забезпечують надійну роботу електромереж,
виконують оперативні перемикання, необхідні для безпечного виконання ремонтних
робіт. Вони попереджають, локалізують і
ліквідують технологічні порушення, відповідають за відновлення нормального режиму роботи, тощо.
Студенти дізналися і про те, що в оперативному підпорядкуванні працівників ЦДС
перебувають диспетчери районів області,
які, у свою чергу, здійснюють оперативнодиспетчерське керування електрообладнанням районів, узгоджуючи свої дії з диспетчерами ЦДС.
Заступник начальника підрозділу Анатолій Миколайович Поліч зазначає, що
переважна більшість студентів виявляє під
час таких екскурсій зацікавленість у роботі
служби, ставить чимало додаткових запитань. І це не випадково, адже дехто з них,
можливо, уперше відвідує компанію, у яку
в майбутньому планує прийти працювати.
З цим твердженням погоджується начальник ЦДС Григорій Вікторович Глущенко.
Він додає, що спілкування з молодими відвідувачами допомагає визначати ступінь
їхньої зацікавленості в оперативній роботі, що в подальшому допоможе будувати
плани щодо професійного добору кадрів
як в центральну диспетчерську службу
підприємства, так і в ОДГ районів області.
Ірина Малашецька

акий напрямок у роботі з молоддю, як організація для них екскурсій, спілкування з представниками енергетичної професії, добре зарекомендував себе. Це засвідчили схвальні відгуки студентів після
екскурсії на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

14 | вітання

4 січня

Володимира КАРТАШОВА, заступника
начальника ВКБ
Віктора СУСІКА, начальника СМіТ
Валентину ЗАМУЛУ, заступника головного бухгалтера - керівника групи обліку
платежів та витрат

8 січня

Василя САВЛУКА, головного інженера
Лубенської філії

9 січня

Олега СЛИНЬКА, начальника Оржицької філії

10 січня

Ірину СТАВИЦЬКУ, заст. директора
ЮД з претензійної роботи
Костянтина ГАРМАША, заст. начальника Лохвицької філії зі збуту е/е

11 січня

Олега РОМАНЧУКА, директора зі збуту
електро- і теплоенергії

1 січня

Вітаємо
народжених
у
січні
14 січня
24 січня
Олександру МАРТЮК, завідуючу складу
відділу з організації закупівель

18 січня

Ольгу МИХАЙЛОВУ, начальника абонентської групи Карлівської філії
Євгенія БОГОДИСТА, заст. начальника
Кременчуцької філії з електромереж

21 січня

Ірину ДЬЯЧЕНКО, начальника служби
балансів електроенергії

22 січня

Олександра ПОНОМАРЬОВА, помічника
заст. директора деп. безпеки та охорони
Володимира МОТОРНОГО, заст. начальника Карлівської філії зі збуту е/е

23 січня

Анатолія ГОЛОВАНЯ, заступника начальника СДІЗП
Євгенія АНАХОВСЬКОГО, начальника
групи з обслуговування обчисл. техніки
Кременчуцької філії

Щирі вітання нашим ювілярам

Володимиру ЧИЖЕВСЬКОМУ, начальнику лабораторії протиаварійної автоматики
Валентині ЛИТВИШКО, контролеру
енергонагляду Полтавської філії районних електромереж

Віталію ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ, інженеру групи з приєднання

9 січня

Миколі ВОЛОКОВОМУ, оператору теплового пункту Кременчуцької філії

10 січня

Світлані ТЕРЕНЬКО, комірнику Хорольської філії

Андрію КУЧЕРУ, інспектору інспекції
енергонагляду Красногорівської філії

Володимиру ДОРОШЕНКУ, контролеру
енергонагляду Лохвицької філії

Валерію СЛИНЬКУ, начальнику абонентської групи Оржицької філії

2 січня

Юрію ЦАРЕНКУ, е/монтеру з експлуатації е/лічильників Котелевської філії
Наталії ГАВРИШ, е/монтеру з ескізування трас ЛЕП Хорольської філії
Любові ЛЕГКІЙ, прибиральнику службових приміщень Красногорівської філії

3 січня

Наталії КАНІВЕЦЬ, завідуючій складу
відділу з організації закупівель
Володимиру ЛЕДЯНКІНУ, е/монтеру
ОВБ 5 групи
Ніні ШУЛЄПІНІЙ, контролеру енергонагляду Машівської філії

6 січня

Володимиру РЕВВІ, ст. машиністу котельного устаткування КремТЕЦ

11 січня

Анатолію ПОЛЯКОВУ, е/монтеру з обслуговування ПС Семенівської філії

12 січня

Тетяні КУНДІЙ, інженеру з організації
та нормування праці КремТЕЦ
Євгену ВИБОРНОВУ, оператору теплового пункту Кременчуцької філії

14 січня

Юрію ВИШАРУ, заступнику фінансового директора
Миколі АХРАМЕЄВУ, е/монтеру з обслуговування ПС Чутівської філії

16 січня

Олегу ЧУГУЮ, начальнику абонентської групи Великокохнівської філії

Вадима ЙОЩЕНКА, начальника лабораторії діагностики ел. обладнання

Ольгу НІКОНОВУ, заступника начальника Кременчуцької філії зі збуту е/е

25 січня

Наталію ЗАЛУЖНУ, начальника НКЦ

27 січня

Олександра ГАЛЯНА, заступника начальника Гребінківської філії зі збуту е/е

30 січня

Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чорнухинської філії
Олександра КОМПАНІЙЦЯ, заст. начальника Шишацької філії з передачі е/е

31 січня

Наталію ЗЕЛЬСЬКУ, начальника АГВ
Григорія ГЛУЩЕНКА, начальника ЦДС
Василя ШЕВЧЕНКА, начальника абонентської групи Котелевської філії
Івана СЛИНЬКА, начальника Лубенської
філії

Василю ЛАВРІНЕНКУ, е/монтеру з експлуатації р/мереж Семенівської філії

17 січня

Володимиру КАШУБІ, заст. начальника
Карлівської філії з передачі е/е
Віктору МАТКІВСЬКОМУ, оператору
теплового пункту Кременчуцької філії

21 січня

Галині ФИЛЬ, ст. диспетчеру Гадяцької
філії

22 січня

Володимиру ГРИНЮ, е/монтеру з випробувань та вимірювань групи ДСЗП

24 січня

Сергію СЕВІДОВУ, техн. директору
Михайлу КАЛЮЖНОМУ, заст. начальника Красногорівської філії з передачі е/е

25 січня

Олександру КОРОЛЮ, водію СМіТ

28 січня

Валерію ПАУШКІНУ, контролеру енергонагляду Глобинської філії

31 січня

Євгенію ГОРОБЦЮ, е/монтеру з ремонту АРЗ й А
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