


Дорогі колеги, шановні ветерани!

У 2013 році ми відзначаємо 70-ту річницю початку визволення України.
Ми згадуємо всіх тих, чиє життя забрала війна. Тих, хто поліг у кривавому бою, хто після Перемоги помер 

від ран. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Низько вклоняємося та 
складаємо глибоку шану Дітям війни, які на своїх плечах винесли тягар у повоєнні роки та підняли країну з руїн.

Вони нічого в нас не просять. Їх вже небагато лишилося в живих. Це не вони розвязували світові конфлікти,
 не вони грали в жорстокі політичні ігри, жертвуючи життями людей. Але це вони поклали тому край.

І незважаючи на всі жертви та страждання День Перемоги – це світлий день. Це день, в який стало зрозумілим, 
що все це було не дарма, що збулися мрії, що майбутнє – у наших руках. Це день, в який відлік часу можна 

було б починати спочатку, бо настала нова епоха – волі, миру, можливостей. 
І за все це ми дякуємо вам – нашим ветеранам.

Святий обов’язок сучасних і прийдешніх поколінь – не забути, якою ціною здобуто Перемогу. 
Для нас, нині живущих, подвиг військового покоління - це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, 

справедливості та добра – це суміш печалі й радості, пов’язаних зі спогадами буремних
 років війни, з весною, народженням та розквітом нового життя.

Дорогі ветерани, щиро вітаю вас з Днем Перемоги! 
Бажаю вам міцного здоров’я, душевного тепла та довгих років життя!

Честь і слава вам, нашим ветеранам!
Із Днем Перемоги, дорогі співвітчизники!

Євген ЗАСІМЕНКО,
голова Правління

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Шановні колеги та ветерани Великої Вітчизняної війни!
Щиро вітаю вас з Днем Перемоги!

Сьогодні Україна і більша частина світу живе у мирі і спокої. Проте 
непідвладні часу подвиги переможців, які відстояли свободу, честь і незалежність рідної країни. 

Закликаю молодь завжди виявляти шану і увагу до ветеранів, прислухатися до порад і настанов тих, 
хто пройшов сувору школу війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані міста і села. 

Ми розуміємо, що ваш подвиг, його значимість не в повній мірі винагороджені встановленими 
державою пенсіями, а тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб усі ви відчували турботу рідного 

підприємства про вас, щоб кожен з вас і надалі продовжував відчувати себе членом 
трудового колективу, з якого ви пішли на заслужений відпочинок.

Дорогі ветерани! Низький вам уклін. Зі святом вас! З Днем Великої Перемоги! 
Бажаю вам, вашим родинам та близьким доброго здоров’я. 

Нехай щастя і радість не переводяться у ваших оселях. 
Живіть довго і радійте успіхам своїх дітей та онуків!

Володимир АБРАМОВ, 
голова профспілкового комітету
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Сталінградська битва (липень 1942 – лютий 1943) стала не 
тільки початком корінного перелому в Другій світовій війні, а й 
початком визволення території України. 18 грудня 1942 року було 
звільнено перший український населений пункт — село Півнівку 
Міловського району Ворошиловградської (Луганської) області.

14 лютого 1943 року визволено від окупантів перший вели-
кий адміністративний центр України – місто Луганськ. Півден-
но-Західний фронт вийшов на лінію міст Червоноград – Ново-
московськ – Синельнікове – Червоноармійськ 
– Слов’янськ, його частини розпочали бої на 
підступах до Дніпропетровська та Запоріжжя, які 
невдовзі звільнили. 

До середини лютого 1943 року було визволе-
но значну частину Донбасу і Харківщини. Війська 
Воронезького фронту звільнили від гітлерівців 
місто Харків. Та невдовзі стрімке просування 
військ Червоної Армії було зупинено. 19 лютого 
німецьке командування здійснило контрудар і 16 
березня вороги знову захопили Харків. Маючи 
значну перевагу в живій силі та техніці, радянські 
війська в результаті запеклих боїв до осені 1943 
року звільнили Харків, Чернігів, Полтаву.

Протягом вересня-жовтня тривала героїчна битва за Дніпро, 
уздовж якого німці намагалися створити неприступну лінію стра-
тегічної оборони «Східний вал». 

Сталін, ігноруючи реальне співвідношення сил, віддав наказ 
звільнити Київ до річниці Жовтневої революції 1917 року. Ціною 
величезних людських втрат радянські війська 6 листопада 
1943 року ви-
зволили місто. 
За це понад 
1000 солдатів 
і офіцерів були 
удостоєні зван-
ня Героя Радян-
ського Союзу.

У 1944 році 
командування 
чотирьох Укра-
їнських фронтів, 
які налічували 
понад 2,3 млн. 
осіб, здійснило 

серію наступальних операцій, остаточно звільнивши територію 
України. 

Завершила визволення України Карпатська операція, у ході 
якої, 27 жовтня 1944 року, було звільнено Ужгород. Загалом 
битви за визволення України тривали 22 місяці. І 28 жовтня 1944 
року радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

У ході визволення країни, протягом січня 1943 – жовтня 1944 
років, на території України радянськими військами проведено 15 
наступальних операцій, із них 11 стратегічних і 4 фронтові, за-
гинули сотні тисяч українців.

Щоб відзначити мужність, високий патріотизм, самовідда-
ність, рішучість і високу бойову підготовку радянських солдат, 
у 1943 році був запроваджений орден Богдана Хмельницького, 
яким нагороджували не тільки командирів діючої армії і флоту, 
а й рядових бійців армійських частин і з’єднань. Крім того, цієї 
нагороди могли бути удостоєні командири і члени партизанських 
з’єднань і загонів, що діяли в роки війни на окупованій території. 

Після вигнання ворога з укра-
їнської землі бойові дії перемісти-
лися на територію Центральної та 
Південно-Східної Європи. Війська 
1-го Українського фронту визво-
ляли від гітлерівських загарбників 
польські землі, а у квітні-травні 
1945 року разом з Білоруськими 
фронтами провели Празьку опе-
рацію, у ході якої був завершений 
розгром нацистської Німеччини. 
2-й, 3-й і 4-й Українські фронти 
взяли участь у звільненні від на-

цистської окупації Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії, Австрії, 
Чехословаччини. Війська 2-го Українського фронту брали участь 
у розгромі Квантунської армії Японії на Далекому Сході.

Тетяна Терентьєва
 (за метріалами Інтернет-видань)

осіб, здійснило 

 (за метріалами Інтернет-видань) (за метріалами Інтернет-видань) (

Шляхами подвигу і слави
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У 2013-му в Україні на державному 
рівні відзначається 70-річний юві-
лей початку визволення нашого 

народу від фашистських загарбників.

Орден Богдана Хмель-
ницького започаткований 

10 жовтня 1943 р. Ним на-
городжувалися командири 

та бійці Червоної армії за 
особливу мужність і рішу-

чість в операціях з розгрому 
німецьких військ.



– Миколо Дмитрови-
чу, розкажіть про те, як створювалася 
служба релейного захисту і електро-
автоматики?

– Вона почала функціонувати у 1963 
році під керівництвом Анатолія Остапен-
ка. Тоді перед новоствореним підрозділом 
постали важливі завдання, які полягали у 
підборі і підготовці кваліфікованого персо-
налу. А після цього спеціалісти приступили 
до відповідальних завдань, які полягали у 
налагоджуванні, перевірці та прийманні від 
налагоджувальних організацій пристроїв 
релейного захисту повітряних ліній 110 кВ 
і трансформаторів різної потужності. 

При запуску нових підстанцій релейній 
службі почала відводитися відповідальна 
роль – готувати ПС та вмикати напругу на 
них.

Згодом СРЗА Полтавського 
підприємства е/мереж вперше 
з поміж компаній ВЕО «Харкі-
венерго» освоїла та запрова-
дила автоматичне регулювання 
напруги трансформаторів, а 
також засоби телемеханізації. 

У нинішньому вигляді під-
розділ сформувався у серед-
ині 90-х. Для підвищення ефек-
тивності роботи керівництво 
підприємства прийняло рішен-
ня створити у складі служби 

Миргородську, Лубенську, Кременчуцьку 
дільниці, за якими були закріплені підстан-
ції 35/110/150 кВ. 

Паралельно відбувалася реорганізація 
центральної служби релейного захисту і 
електроавтоматики. Зміни торкнулися од-
ного з підрозділів у службі – лабораторії 
мікропроцесорної техніки та високочас-
тотного захисту. Остання отримала необ-
хідні потужності для того, щоб працюва-
ти на всю область. Основним завданням 
лабораторії стало проведення вхідного 
контролю всього мікропроцесорного об-
ладнання на підприємстві, його ремонт і 
експлуатація. Об’єднаний сектор опера-
тивно-технологічних розрахунків починає 
займатися виконанням розрахунків стру-
му короткого замикання і вставок релей-
ного захисту. 

– Які завдання Вашої служби нині?
– Всього не перелічити, назву лише 

основне. Наші інженери здійснюють вхід-
ний контроль проектів, які поступають на 
підприємство та розробляють нові про-
екти, що стосуються релейного захисту і 
автоматики. 

Ми постійно працюємо над модерніза-
цією обладнання. Тривалий час застосо-
вуємо мікропроцесорні термінали з по-
кращеними технічними характеристиками. 
Протягом останніх років займаємося ре-
конструкцією системи регулювання на-
пруги трансформаторів під навантажен-
ням, замінюємо автоматичні регулятори 
застарілої конструкції на більш сучасні - 
мікропроцесорні. 

Провідний інженер Павло Довженко 
нині працює з інформаційно-діагностич-
ним комплексом «Регіна», який склада-
ється з обладнання, встановленого на 
підстанціях 110/150 кВ, і центрального 
сервера, розташованого у нашій службі. 
Комплекс застосовується для виявлення 
пошкоджень на повітряних лініях 110/150 
кВ. За його допомогою ми можемо опера-
тивно відшукувати несправності в мережі, 
тому вдається значно зекономити час на 
виконання ремонтних робіт. 

Багато уваги приділяємо підвищенню 
професійної кваліфікації інженерів, май-
стрів, електромонтерів служби. Зауважу,

– Миколо Дмитрови- Миргородську, Лубенську, Кременчуцьку 

Для багатьох працівників служби релейного захисту і електроавтоматики 
50-річний ювілей наповнений особливим змістом. Воно й не дивно, багато хто тру-

диться тут десятки років, поріднився з колективом. Начальник підрозділу Микола 
Митченок розповів про те, чим живе очолюваний ним підрозділ.

Позитивні тенденції розвитку 
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що це дає результати. Наприклад, під час 
цьогорічного оцінювання підготовки наші 
фахівці продемонстрували лише  високі 
результати – «відмінно» та «добре». Я вва-
жаю, це хороший показник.

Для ефективного виконання завдань 
вони мають знання, досвід, їх було забез-
печено необхідними інструментами, при-
ладами вимірювання. 

Ми маємо на меті скоротити витрати 
робочого часу на проведення ремонтних 
та експлуатаційних робіт ввіреного облад-
нання, тому завчасно готуємося до їх ви-
конання. 

Хороша трудова атмосфера у колективі 
та матеріальні заохочення у вигляді премій 
– це також важливі складові ефективної 
діяльності. 

– Розкажіть про людей, які трудять-
ся у Вашій службі? 

– До спеціалістів підрозділу ставляться 
високі професійні вимоги: бути добре обі-
знаними у роботі з пристроями релейного 
захисту і автоматики, спеціалізованими 
комп’ютерними програмами. Окрім того, 
їм доводиться працювати за напруженим 
графіком. Але люди, які освоїлися в колек-
тиві, залишаються тут надовго, так би мо-
вити, прикипають серцем. Багато моїх ко-
лег мають професійний стаж 10-20 років. 
Дехто і довше працює. Електро-
монтер з багаторіч-
ним досвідом Андрій 
Пронь належить до 
найвідданіших нашій 
службі працівників. 
Хотілося б також від-
значити трудові досяг-
нення старшого май-
стра Кременчуцької 
філії Миколи Бондара. 
Протягом тривалого 
часу у нас працює ін-
женер Світлана Бабен-
ко. А інженер Лариса 
Хорєва належить до 

трудової династії, її батько Микола Флігін-
ський стояв у витоків формування нашого 
підрозділу. 

– У службі починали власний трудо-
вий шлях або набували нового досвіду 
багато хто з керівного складу компа-
нії?

– Так, наші працівники затребувані, 
адже багато знають і вміють. Дехто пра-
цевлаштовувався у службу електромонте-
ром або рядовим інженером і вже тут від-
бувалося його становлення як спеціаліста.  

У нашому підрозділі свого часу пра-
цював і багато зробив для його розвитку 
нинішній директор з кадрової політики, 
оплати праці та соціальних питань Борис 
Попов. Посади інженерів обіймали тим-
часово виконуючий обов’язки технічного 
директора Сергій Севідов, голова про-
фкому Володимир Абрамов, трудовий 
шлях начальника Полтавської філії міських 
електромереж Олександра Гвоздика теж 
пов’язаний з нашою службою.

– Миколо Дмитровичу, а Ви скільки 
часу трудитеся у службі релейного за-
хисту та електроавтоматики? 

– Незабаром виповниться 22 роки, як я 
почав працювати начальником підрозді-
лу. І увесь цей час багато уваги приділяв 
покращенню ефективності нашої роботи. 
Що стосується принципів, якими я керу-
юся у своїй роботі, то вони доволі про-
сті: якими б напруженими не були трудові 
будні, потрібно завжди поважати працю 
інших, підтримувати їх, і звісно ж тримати 
руку на пульсі часу. Тоді проблеми, життєві 
та робочі, вирішуються набагато ефектив-
ніше. Також слід любити справу, якою за-

ймаєшся. Моя робота мені подобається, 
інакше б я її не обрав. А вдома, в родин-
ному колі, приємно відпочивати або при-
діляти час улюбленим домашнім справам. 

– Розкажіть про дозвілля працівни-
ків підрозділу?

– За п’ятдесят років існування служ-
би релейного захисту і автоматики в ній 
сформувалися свої традиції. Останнім ча-
сом набула популярності риболовля – зи-
мова і літня, прогулянки на велосипедах, 
участь у пізнавальних екскурсіях. Все це 
робить наш колектив більш згуртованим і 
дружним. Дехто з працівників є учасником 
колективу художньої самодіяльності ком-
панії. Інженер Віктор Касьян, електромон-
тери Микола Пономаренко та Валентин 
Палішко – це хороші музиканти, які багато 
років радують своїми творчими компо-
зиціями енергетиків. Водночас це хороші 
спеціалісти з досвідом. 

– Щоб Ви побажали колективу СРЗА 
з нагоди ювілею?

– Своїм колегам зичу сталого професій-
ного росту, відмінного настрою, оптимізму, 
матеріального благополуччя. А ще велико-
го людського щастя, добра і достатку їм і 
їхнім родинам.

 Ірина Малашецька

ювілей | 5

»Микола Митченок: «Я переконаний, що щасли-
ва та людина, яка вранці поспішає на роботу, а 
ввечері – додому». 

У 
працівників служби 
релейного захисту і 
електроавтоматики 

різні хобі, починаючи 
від занять активними видами 
спорту і закінчуючи творчими 

захопленнями.Дехто і довше працює. Електро-
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21 
березня завершився турнір з волейболу се-
ред команд служб та відділів головного офі-
су. Як і очікувалося, він був динамічним і тому 

видовищним. Безліч цікавих ігрових моментів глядачам 
протягом чотирьох тижнів дарували команди управління, 
департаменту інформаційних технологій, служби механіза-
ції та транспорту, енергозбутових і технічних підрозділів, а 
також Полтавських міської та районної філій електроме-
реж.

Цього року організатори у змаганнях вирішили вико-
ристати, так звану, змішану систему. Згідно з нею, коман-
ди-учасниці були розділені на дві підгрупи, які спочатку 
помірялися силами між собою. Наступні ігри пройшли за 
олімпійською (кубковою) системою. Останню свого часу 
створили, аби зробити волейбольні змагання більш напру-
женими та цікавими (адже кожна команда завжди націлена 
на успіх і готова показати найкращі результати, щоб не ви-
бути із турніру). Так воно і вийшло.

З перших турнірних днів стало зрозуміло, які з команд 
претендують на участь у фіналі. У кожній грі тогорічний 
переможець турніру – Полтавська філія міських електро-
мереж – демонструвала відмінне знання технічних елемен-
тів волейболу і тактики гри. Хороші результати показала і 
збірна технічних підрозділів. З кожною грою ставала силь-
нішою команда служби механізації та транспорту. Перша 
зустріч СМіТу і техслужб залишилася в пам’яті багатьох 
вболівальників як дуже видовищна. Один із таймів тривав 
більше 31 хвилини. Не залишила байдужими глядачів і дру-
га зустріч, цього разу у фіналі. У ній перемогу здобула ко-
манда СМіТу, напруга зросла в третій партії, коли рахунок 
в останні хвилини зрівнявся – 12:12 і кожну з команд від 
першого місця відділяли всього три очки… Врешті більше 
пощастило збірній СМіТу. Капітан переможців начальник 
служби механізації та транспорту Віктор Сусік дуже задо-
волений результатом.

– Цього року ми подавали заявку на участь у турнірі, 
щоб перемагати, щотижня  тренувалися, добирали склад 
команди і т.д. Частина учасників збірної – не молоді. Але це 
не завадило їм скласти гідну конкуренцію іншим командам, 
– зазначив Віктор Сусік. – Нашу службу можна назва-
ти спортивною, бо ми чудово розуміємо, що саме спорт 
додає енергії і дає змогу завжди бути у хорошій фізичній 
формі, мати відмінне самопочуття.

Турнір запам’ятався і капітану збірної техслужб, началь-
нику служби діагностики, ізоляції та захисту від пере-
напруг Валерію Короткому.

– Я давно беру участь у цих змаганнях, кілька останніх 
років як капітан команди. Цьогоріч мені сподобалося бути 
не лише в ролі гравця, а й у ролі глядача. Цікаво було сте-
жити за поєдинками найсильнішої команди минулорічного 
турніру з волейболу і цьогорічним фаворитом змагань. Між 
собою за третє місце боролися збірні Полтавської філії 
міських електромереж та енергозбутових підрозділів. У ре-
зультаті напруженої гри перемогу здобула збірна Полтав-
ської філії міських електромереж.

Усі команди-учасниці отримали грамоти, а володарі пер-
ших трьох місць – подарунки від профспілкового комітету 
– туристичне і спортивне спорядження.

 Ірина Малашецька

Дозвілля у азарті гри

І – команда СМіТ

ІІ – команда технічних підрозділів 

ІІІ – команда Полтавської філії 

міських електромереж 
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Та цьому передували регіональні 
відбіркові тури у Кременчуці, Ди-
каньці, Лубнах і Полтаві. У їх ході 
були обрані 8 команд, які шляхом 
жеребкування розділили на 2 гру-
пи.

Суперниками у групі А стали 
збірні з Лубен, Кременчуцької ТЕЦ, 
Козельщини та Зінькова. У групі 
Б зустрілися команди головного 
офісу, Чорнухинської, Машівської 
та Полтавських філій міських та 
районних електромереж. Волей-
больні баталії у групах відбувалися 
одночасно на двох майданчиках: у 
спортивних залах головного офісу 
Товариства та Полтавської загаль-
ноосвітньої школи № 17.  

Перемогу у групах отримали 
збірні головного офісу, Зіньків-
ської, Лубенської та Полтавських 
філій. У грі за третє місце зустріли-
ся дві останні збірні. Перша партія 
виявилася досить напруженою, 
оскільки відрив між командами 
не перевищував чотирьох очок. У 
другій половині тайму лубенчани 
вирвалися вперед, та перемоги 
їм це не принесло. Перша партія 
закінчилася з рахунком  28:26 на 
користь полтавчан. Та вже з по-
чатку наступної партії збірна з Лу-
бен здала свої позиції, і стало зро-
зумілим, хто є лідером цієї зустрічі. 
Збірна Полтавських філій виборо-
ла перемогу у партії (25:10). Її грав-
ці показали високу майстерність, 
чим і завоювали собі місце на тре-
тій сходинці п’єдесталу чемпіонату. 

Фінальна зустріч була не менш 
напруженою. За перемогу змага-
лися команди головного офісу та 
Зіньківської філії. У першій партії 
перевага постійно переходила від 
однієї команди до іншої. Напру-
ження зростало з кожним забитим 

м’ячем. 
Скільки щирих взаємовболі-

вань, захоплень викликала у всіх 
присутніх кожна спроба заволоді-
ти м’ячем, перехитрити суперника, 
виявитися спритнішим і сильнішим 
– неймовірний шквал емоцій і пре-
красного настрою. Обидві збірні 
виявилися вправними і зіграними. 
Та все ж у цьому таймі фортуна 
посміхнулася команді головного 
офісу (26:24). 

У другій партії зіньківці як не на-
магалися зрівняти шанси на пере-
могу, їм це так і не вдалося: вони 
помітно відставали. І з рахунком 
12:25 програли суперникам.  

Відтак фінальний поєдинок 
розставив учасників по місцях у 
турнірній таблиці. Волейбольним 
лідером Товариства стали гравці 
з головного офісу. Друге місце по-
сіла збірна Зіньківської філії. За-
микає трійку лідерів команда Пол-
тавських філій районних та міських 
електромереж.

Голова профспілкового коміте-
ту Володимир Абрамов призерам 
чемпіонату вручив почесні грамоти 
та грошові нагороди. Він повідо-
мив, що скоро відбудеться сво-
єрідне продовження чемпіонату. 
«На жаль, минулорічні переможці 
змагань – збірна з Гадяча – не змо-
гли прийняти участь у чемпіонаті, 
– говорить Володимир Ілліч, 
– оскільки вони були змушені усу-
вати наслідки негоди. Ми вирішили 
дати їм можливість проявити свою 
майстерність у грі. Тож скоро у 
Гадячі відбудуться волейбольні зу-
стрічі між збірними головного офі-
су, Гадяцької та Зіньківської філій».

 Тетяна Терентьєва

У Полтаві відбулися  заключні тури чемпіонату 
з волейболу серед районних філій ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», останній з яких і визначив найсильні-
шу команду Товариства.

І – збірна головного офісу

ІІ – збірна Зіньківської філії 

ІІІ – збірна Полтавських філій  



В ніч з 22 на 23 березня території Пол-
тавської області досяг циклон, який спри-
чинив погіршення ситуації у п’яти районах 
– Гадяцькому, Лохвицькому, Лубенському, 
Миргородському та Пирятинському, зго-
дом поширився і на інші райони. Найбільше 
за цей час дісталося жителям Гадяччини.

Електропостачання через складну си-

ноптичну ситуацію було призупинено 
у  95 населених пунктах на території 28 
сільських та селищних рад цього регіону.

Місцеві енергетики розповідають, що 
під час погіршення погоди опори пові-
тряних ліній електропередач не витри-
мували і падали під вагою ожеледі та 
від вітру. У Гадячі в ці дні спочатку йшов 

дощ, що згодом перейшов у сніг, який 
зверху покрився товстим шаром льо-
ду через значне зниження температур. 

– Нашим працівникам доводилося 
демонтувати електродроти, метр яких 
важив до семи кілограмів через обле-
деніння, на землі опинялося одразу до 
чотирьох кілометрів цих дротів, а товщи-
на льодового покриву на опорі іноді до-
сягала п’яти сантиметрів. Подібних по-
годних умов, і як наслідок, пошкоджень 
електрообладнання не пам’ятають на-
віть ті, хто у підрозділі трудиться де-
сятки років, – говорить заступник 
начальника Гадяцької філії з пере-
дачі електроенергії Олексій Черняк.

Статистика виявилася вкрай не-

втішною – понад 20 кілометрів повітря-
них ліній електропередач було зруйно-
вано, 229 опор звалені ожеледицею.

– Зволікати нам за таких обставин було 
неможливо. Увесь персонал філії було 
мобілізовано на пошук, локалізацію та 
усунення пошкоджень. На допомогу га-
дяцьким енергетикам були направлені  
бригади з 27 філій Товариства та служби 
ліній електропередач 35 кВ і вище. Ава-
рійним бригадам, працівникам служби 
розподільчих мереж та служби ЛЕП до-
водилося трудитися впродовж усього 
світлового дня, – продовжує заступник 
начальника Гадяцької філії Олексій Чер-
няк. – У першу чергу, вони приступили до 
відновлення струму на котельнях району,  
в тому числі автономних, якими забезпе-
чується теплопостачання дитячих садків 
і шкіл. Також було подано струм до Цен-
тральної районної лікарні і місцевого водо-
забору. Останній, до речі, є вкрай необхід-
ним об’єктом для життєдіяльності Гадяча. 
Тому допоки енергетики працювали над 
відновленням його електропостачання, 
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Перевірка на професіоналізм 
Цьогоріч зима хоч і не була занадто суворою, але відступаючи все ж всти-

гла «гримнути дверима». У другій половині березня за лічені дні в різних 
районах Полтавщини сніг та дощ вкупі з низькими температурами та порив-
частим вітром наробили багато лиха.  

Уперше більше ніж за 
сто років унаслідок 
циклону, який про-

ходив територією України – 
у західних, частині централь-

них і північних областей, 
- протягом двох діб випала 

місячна норма опадів - 
понад 50 мм.
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струм до цього водозабору тимчасово 
забезпечувала автономна дизельна елек-
тростанція потужністю 200 кВт, яку вста-
новили працівники Теруправління ДСНС у 
Полтавській області. Одним з першочер-
гових завдань стало забезпечення елек-
тропостачання нашого диспетчерського 
пункту та налагодження надійного радіо- і 
телефонного зв’язку між диспетчером та 
аварійними бригадами, підрозділами ра-
йонних служб, споживачами тощо.

Разом з цим енергетики проводили ро-
боти з відновлення електропостачання 
Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 
ім. Є.П. Кочергіна, обласного туберкульоз-
ного санаторію, крок за кроком ремонту-
вали електрообладнання у всіх населених 
пунктах району. 

Для цього працівники «піднімали» обі-
рвані електричні дроти, замінювали по-
шкоджені ізолятори та металоконструкції 
опор ліній 0,4-10 кВ, стояки залізобетон-
них опор. 

– Аварійним бригадам часом було не-
просто діставатися до місць аварій, аби 
ліквідовувати технологічні пошкодження, 
– зазначає заступник технічного ди-
ректора з розподільчих мереж Сергій 
Гудзь. – На заваді ставали ожеледь та за-
мети на автошляхах, завали дерев. Але 
незважаючи на всі труднощі, працівники 
добре впоралися зі своєю роботою, про-
демонстрували високий рівень професіо-
налізму. Працювали самовіддано, усвідом-
люючи покладену на них відповідальність. 
Хорошим показником стало те, що нашим 
робітникам під час усунення наслідків не-

годи у постраждалих райо-
нах і особливо у Гадяцькому, 
незважаючи на екстремальні 

умови роботи, при небаченому локаль-
ному скупченні бригад і техніки вдалося 
уникнути травмувань. Я вважаю, що важ-
ливу роль у цьому відіграло і керівництво 
Гадяцької філії в особі начальника Тарах-
кала Юрія Сидоровича і його заступника 
з передачі електричної енергії Черняка 
Олексія Олексійовича.

Транспортну проблему енергетикам до-
помогли вирішити Теруправління ДСНС, 
КП «Міськсвітло», Полтавські магістральні 

електричні мережі, органи місцевої влади. 
Останні також сприяли у розселенні на 
цей період прибулих на допомогу праців-
ників компанії, організації харчування. 

Для ліквідації наслідків стихії у Гадяць-
кій філії розміщувався штаб з координації 
дій органів виконавчої влади та оператив-
ного реагування на надзвичайні ситуації, 
пов’язані з несприятливими погодними 
умовами. Окрім працівників Товариства 
наслідки стихії у Гадяцькому районі усу-
вали працівники 
управління з пи-
тань надзвичайних 
ситуацій облдер-

жадміністрації, державного підприємства 
«Полтавський облавтодор», обласного 
управління лісового та мисливського гос-
подарства, Департаменту житлово-ко-
мунального господарства облдержадмі-
ністрації. Робота енергетиків була в полі 
зору не лише керівництва філії та компанії, 
а й органів державної влади. Оперативна 
інформація про їхню роботу постійно на-
давалася до Територіального управління 
Держслужби з надзвичайних ситуацій, 
безпосередньо до обласного штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
керівництво яким з перших днів негоди 
здійснював особисто голова Полтавської 
облдержадміністрації Олександр Удові-
ченко. 

Наслідки негоди працівники Товариства 
усували протягом цілого тижня, повністю 
ці роботи вдалося закінчити 31 березня. 

Після того, як напружений період за-
лишився позаду, голова Полтавської об-
лдержадміністрації Олександр Удовіченко 
через засоби масової інформації подяку-
вав   організаціям та установам області, 
які були задіяні на цих роботах, зокрема 
енергетикам: «За оперативну організа-
цію, чітку, злагоджену роботу та високий 
професіоналізм під час ліквідації наслідків 
циклону на території області, швидке від-
новлення та забезпечення всієї системи 
життєдіяльності області хочу особисто по-
дякувати керівникам та працівникам ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з різних районів 
нашої області».                     

 Ірина Малашецька

Чітка взаємодія всіх підрозділів «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО», постійний контроль з 

боку керівництва компанії, оперативне ре-
агування на ситуацію дозволили не лише 

в найкоротші терміни усунути наслідки 
стихії, яка вирувала на Полтавщині, а й не 
допустити травмувань працівників, які цю 

роботу виконували.

У Гадяцькому ра-
йоні були задіяні 
92 одиниці техніки 

та 53 бригади, у яких 
трудилися 252 пра-
цівники «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». 

»

Внаслідок погіршення погодних умов 22-24 
березня постраждало електрообладнання 
Лохвицького, Лубенського, Миргородського, 

Хорольського, Пирятинського, Чорнухинського, Гло-
бинського і особливо Гадяцького районів.  



Олександр Афанасійович почав пра-
цювати у Полтавському південному під-
приємстві електромереж у 1974 році. Тоді 
28-річним хлопцем він вперше прийшов 
на підприємство і затримався тут на 30 
років. Кар’єра Олександра Афанасійо-
вича в компанії розпочалася з посади 
електромонтера з випробувань і вимі-
рювань тодішньої служби грозозахисту 
і ізоляції. Та на той момент хлопець уже 
зарекомендував себе старанним пра-
цівником не у одному колективі, здо-
бувши майже 10-річний досвід роботи. 
Він працював тянульником-оператором, 
наладчиком електровакуумних засобів 
на Полтавському заводі газорозрядних 
ламп, електромонтажником, електро-
монтером «Укррадгоспспецбуд», елек-
триком ресторана «Полтава-Південна». 
Та молодий Олександр прагнув більшо-
го. Почавши працювати в Полтавському 
південному підприємстві електромереж, 
він вступив до Харківського політехніч-
ного інституту, де і отримав вищу освіту 
за спеціальністю «електричні системи». 

Олександра відразу полюбили у колек-
тиві. Дружелюбний, відкритий, на нього 
можна було покластися у роботі. Пото-
варишував Олександр Шило і з Борисом 
Поповим, нинішнім директором з кадрової 

політики, оплати праці та соціальних пи-
тань. «Познайомилися ми з Олександром 
Афанасійовичем, – згадує Борис Анато-
лійович, – на спортмайданчику. Спочат-
ку нас поєднало пристрасне захоплення 
спортом. З кожною зустріччю я відкривав 
для себе Сашу як благородну, добродуш-
ну людину широкої душі. Тоді я ще не знав, 
скільки труднощів довелося перенести мо-
єму новому другу за його молоді роки…»

Мама Олександра померла, коли хлоп-
чику було 3 роки. Невдовзі, всього через 
6 років, помер і батько. Хлопчика вихову-
вали в дитячих будинках, де, певно, йому 
пощастило з вчителями. Тому що його 
прагненню стати справжньою людиною 
з великої букви, зробити своє життя до-
стойним наслідування можна позаздрити. 

Олександр Афанасійович завжди від-
чував у собі сили до більшого. Отримав-

ши вищу освіту, 
він попросив 
Бориса Попо-
ва, який на той 
час очолював виробничо-технічну служ-
бу, посприяти у переводі на інженерну 
посаду. І у 1978 році Олександр Шило 
став інженером служби розподільчих ме-
реж. Гордість за себе, за те, що у нього 
повірили, світилася у очах Олександра 
Афанасійовича. Він почав працювати ще 
старанніше, щоб виправдати ту довіру. 

Борис Анатолійович розповідає, що 
таке віддане ставлення до роботи час-
то ставало причиною різних насмішок. 
Олександр Афанасійович, піднімаючи 
слухавку службового телефону, з гор-
дістю відповідав: «Вас слухає інженер 
Шило». Тож до нього і причепилося пріз-
висько «інженер». Часто він чув у спину з 
насмішкою: «Дивіться, інженер Шило пі-
шов». Щоправда, він сам ніколи не сприй-
мав ці слова як образи. Отримання осві-
ти, робота на посаді інженера були мріями 
Олександра з дитинства. Здавалося б, 
багато перепон було до їх здійснення. Та 
сила характеру виявилася сильнішою. 
І ще довго Олександр Шило носив на 
лацкані піджака так званий «поплавок» 

– знак про закінчення вузу. 
У 1981 році на підпри-

ємстві з’явилася вільна 
вакансія диспетчера ОДС. 
Борис Анатолійович, на 
той час головний інженер 
Полтавського південного 
підприємства електрич-
них мереж, запропонував 
кандидатуру Олександра 
Шила. «Мене відмовляли, 
– згадує Борис Анатолійо-
вич, – переконували, що 
на підприємстві є люди 
більш підготовлені, до-
стойні цієї посади, з біль-
шим досвідом роботи. Це 
так, але не було у нас лю-
дини з більшим потенціа-
лом, вмінням працювати 
над собою і обходити всі 
ями на роботі і в житті». 

Життя з крилами за плечима 
У лютому помер колишній начальник служби розподільчих 

електромереж Олександр Афанасійович Шило. Яким він зали-
шився у пам’яті колег? 

Олександр Афанасі-
йович Шило працював 
на підприємстві 30 ро-
ків, 6 з яких очолював 
службу розподільчих 
електромереж.
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ємстві з’явилася вільна 

той час головний інженер 



Так, у 1981 році кар’єра Олександра 
Афанасійовича зробила ще один крок 
угору. Багато хто говорив, що Шило не 
справиться з обов’язками диспетчера: 
роботи було дуже багато, вона вимагала 
концентрації всіх сил. Олександр Афана-
сійович озброївся кіпами книг і в черговий 
раз виправдав довіру тих, хто його під-
тримував. 

Не такі і страшні життєві негаразди, 
коли ти не сам. Незмінною помічницею і 
порадницею Олександра була його дру-
жина, до якої серцем прикипів ще юна-
ком. Вона і оберігала домашній затишок, 
де набирався сил для нових звершень 
Олександр Афанасійович. 

Начальником служби розподільчих ме-
реж Олександр Шило став у 1998 році, 
маючи уже 24-річний стаж роботи в «Пол-
таваобленерго». У 2004 році він перей-
шов працювати у Луганське енергетичне 
об’єднання на посаду заступника техніч-
ного директора, яку обіймав до виходу на 
пенсію. 

Олександр Афанасійович змушений 
був переїхати жити до Луганська. Але його 
домівкою назавжди залишилася Полтава. 
Його син Ігор ще до закінчення вузу прий-
шов працювати у «Полтаваобленерго», а 
одинадцять років тому став начальником 
лабораторії місцевого зв’язку і достойно 
дотримується традицій, започаткованих 
батьком.

З повагою говорить Борис Попов про 
Олександра Шила: «У мене на все життя 
залишився слід від спілкування з Олексан-
дром Афанасійовичем, який був людиною 
чуйною, без підкладки чи хитрощів. Якщо 
і існує загробне життя, то воно моральне. 
Чим більше добра і тепла залишила лю-
дина по собі, тим довше продовжується її 
безсмертя. Олександр Шило умів бачити 
прекрасне в людях, прекрасне в житті. Це 
робило його щасливим, та і навколишнім 
давало сили жити. Світла йому пам’ять».

 Тетяна Терентьєва
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На зустрічі були присутні представ-
ники ПрАТ Підприємства з експлуа-
тації електричних мереж «ЦЕК», ТОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання», 
ПАТ «Чернігівобленерго», ПАТ «Су-
миобленерго», ПАТ «Вінниця-
обленерго» і ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО».

Зустріч розпочалася з демонстрації 
роботи програмного забезпечення SAP, 
що використовується в ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» уже 10 років. Працівники 
підприємства встигли оцінити всі пере-
ваги системи SAP. Тож, маючи досвід, 
Олександр Коротаєв, директор депар-
таменту інформаційних технологій, роз-
казав про поступове впровадження на 
підприємстві системи SAP і нові можли-
вості, які відкрила перед працівниками 
компанії робота у системі.

Особливу уваги надали презентації бі-
лінгової програми розрахунків за тепло-
ву енергію, якою користуються фахівці 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з травня 
2010 року. Тоді був здійснений продук-
тивний старт проекту реалізації теплової 
енергії споживачам (юридичним осо-
бам та фізичним особам - підприємцям) 
Кременчуцької філії на базі галузевого 
рішення SAP для підприємств енергети-
ки та комунального господарства - IS-U 
(industry solution for utilities) .

До впровадження SAP автоматиза-
ція більшості процесів збуту теплової 
енергії була реалізована за допомогою 
декількох розрізнених програм, написа-
них різними (в т.ч. застарілими) мовами 
програмування. Відсутність повного і 
достовірного аналізу теплозбутової ді-
яльності перешкоджало прийняттю 
оперативних управлінських рішень. Тож 
введення галузевого рішення SAP IS-U 
відкрило можливості централізованого 
створення даних про споживачів, їх точ-
ки обліку; введення приладів обліку; ви-

конання відключення-підключення точок 
обліку споживачів; одиничного і масово-
го розрахунку споживання 19-ти послуг, 
що надаються (за приладами обліку і за 
навантаженням), в т.ч. в багаторівневих 
схемах підключення; одиничного і масо-
вого виставлення рахунків; автоматич-
ного рознесення банківської виписки; 
автоматичного вирівнювання платежів 
і фактур згідно з термінами виникнення 
(з автоматичним формуванням авансів 
при переплатах); нарахування штрафних 
санкцій (пені, індексу інфляції); автома-
тичної генерації податкових накладних 
за першою подією і касовим методом; 
ведення операцій по особових рахунках: 
списання, взаємозаліків, повернень, пе-
рекидань сум між особовими рахунками 
і т.д.; передачі інформації про рахунки і 
платежі з бухгалтерії розрахунків по осо-
бових рахунках (FI-CA) в бухгалтерію 
Головної книги (FI); формування звітних 
форм з використанням оперативної ін-
формації.

До переваг впровадженого галузево-
го рішення SAP можна віднести: цен-
тралізоване ведення інформації, що ви-
ключило надмірність і суперечливість 
даних; збільшення точності розрахунків 
дебіторської заборгованості, що дозво-
лило додатково акумулювати фінансові 
ресурси; чіткий облік реалізації послуг 
та розрахунків з споживачами, що при-
звело до підвищення рівня платежів за 
теплоенергію; отримання достовірної 
інформації в режимі реального часу, що 
сприяє прийняттю оперативних управ-
лінських рішень; інтеграцію з системою 
SAP R/3, зокрема з Головною книгою 
компонента «Фінанси», що знизило об-
сяг робіт за погодженням даних, підви-
щило їх прозорість, дозволило приско-
рити закриття періоду.

Крім того, присутні обговорили та 
внесли свої пропозиції в Методику на-

рахування промисловим та по-
бутовим споживачам, модель 
розподілу операцій у білінговій 
програмі з урахуванням проек-
ту закону України «Про засади 
функціонування ринку електрич-
ної енергії України» та Інструкцію 
з узгодження приєднаних та до-
зволених потужностей зі спожи-
вачами.

 Тетяна Терентьєва

Фундамент для розвитку
Протягом двох днів на території ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-

ГО» тривала нарада членів робочої групи з розробки білінгу. 

рахування промисловим та по-
бутовим споживачам, модель бутовим споживачам, модель 
розподілу операцій у білінговій розподілу операцій у білінговій 
програмі з урахуванням проек-програмі з урахуванням проек-
ту закону України «Про засади ту закону України «Про засади 
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Інженер лабораторії проти-
аварійної автоматики служби 

релейного захисту і електроав-
томатики Віктор Касьян вва-

жає, що найкращою альтерна-
тивою міському транспорту є 

велосипед.

– Велотуризм став моїм постійним за-
хопленням у 2009 році, – розповідає 
Віктор Касьян. – я якраз переїхав з Жи-
томира до Полтави, почав спілкуватися з 
учасниками Полтавського форуму вело-
сипедистів-любителів і брати участь у їхніх 
поїздках. Згодом і сам став організовува-
ти такі поїздки по Полтавському району й 
області. Ми побували в Опішні, Диканьці, 
Кременчуці. У нас багато цікавих маршру-
тів для велосипедистів.

Віктор Касьян розповідає, що він з 
друзями бував і за межами Полтавщини: 
у Львові, Криму, Тернополі, на Волині. 
Скрізь досліджували пам’ятки архітекту-
ри і природи. Дарма, що відстань до них 
немала. Перевага велосипедиста, який 
подорожує, в тому, що він може частину 
шляху здолати потягом або автомобілем. 

– Нас також приваблюють і поїздки в 
інші країни. Від подорожі в Білорусь за-
лишилося багато приємних вражень. Зна-
йомство з цією країною для мене поча-
лося на кордоні. Ми його перетнули дуже 
швидко: велосипедистів прирівнюють до 
пішоходів, тому нам одразу ж дали зеле-
не світло, – розповідає Віктор Касьян. – Я 
був приємно здивований уважним став-
ленням до велосипедистів у цій країні, 
зокрема у Мінську. Велодоріжки там є на 
багатьох дорогах, навіть на центральних 
вулицях міста.

Рівень уваги до потреб велосипедистів 
там європейський. Як відомо, у багатьох  
розвинених країнах, наприклад у Нідер-
ландах, дуже багато людей користуються 
цим екологічним видом транспорту. І для 

велосипедистів створено практично іде-
альні умови пересування.

– Нещодавно я та ще сорок три  люби-
телі подібних подорожей із Полтави їздили 
до Одеси на велоралі «Одесская сотка», 
присвячене Дню визволення міста від 
німецько-фашистських загарбників. На 
цей захід щороку з усієї країни приїздить 
більше тисячі велолюбителів, щоб взяти 
участь у туристичному пробігу «100 км за 
24 години по Поясу Слави». Цьогоріч я 
зі своєю дівчиною спробував свої сили у 
найважчому етапі цих змагань.

Щоб не заблукати під час поїздок, пол-
тавські велолюбителі використовують 
навігатори. Віктор Касьян говорить, що 
ці пристрої необхідні в дорозі, особливо 
під час поїздок по незнайомій місцевості. 
Хоча навіть вони можуть підвести. Іноді 
маршрутів, які можна побачити на екрані 
навігатора, насправді вже не існує: там, 
де раніше була стежина, зараз заболо-
чена місцевість, чи якесь поле. Але таке 
рідко трапляється, і навіть у цих випадках 
досвідчені мандрівники швидко знаходять 
оптимальний вихід. 

До свого похідного рюкзака Віктор за-
вжди кладе корисну, за його словами, річ 
– відеокамеру. У його архіві багато відзня-
тих матеріалів, з яких він змонтував чима-
ло любительських, але від того не менш 
цікавих, сюжетів. Їх можна переглянути на  
сторінці Віктора у соціальній мережі.  

– Мені приємно було почитати схвальні 
відгуки про моє відео від відвідувачів сай-
ту. Недавно отримав таке повідомлення із 
Молдови, мене із друзями навіть запро-
сили відвідати цю країну. А сюжет про 
тогорічну «Одесскую сотку» організатори  
велоралі розмістили на власному презен-
таційному сайті.

Віктор недарма вважає велосипед най-
кращим засобом пересування. Ним і на 
роботу можна дістатися і в подорож від-
правитися, і на прогулянку. 

– Нещодавно у Полтаві велосипедисти 
організували експеримент, щоб дізнати-
ся, який вид транспорту найкращий для 
міста: громадський, автомобіль чи вело-
сипед. Ми засікали час і порівнювали як 
найзручніше пересуватися містом. Даний 
експеримент показав, що вранці на ро-
боту можна найшвидше доїхати автомо-
білем, а от у вечірню годину-пік більше 
підходить саме велосипед. 

Тому з настанням теплої пори року Ві-
ктор скоріше за все на роботу буде їз-
дити ним. Серед інших переваг цього 
транспорту те, що він допомагає завжди 
тримати себе у відмінній фізичній формі, є 
екологічним та компактним.

Кількість велосипедистів потроху збіль-
шується. У Полтаві вони час від часу вла-
штовують різноманітні квести, змагання 
з орієнтування на місцевості. Протягом 
кількох років відзначається Всесвітній 
день відмови від автомобіля, ентузіасти 
їздять містом виключно на велосипедах. 
В обласному центрі з’явилася і велодо-
ріжка, яку облаштували в районі Дендро-
парку.

Ірина Малашецька

Жити в постійному русі

Вести здоровий спосіб життя означає завжди пере-
бувати в русі, займатися спортом. Інженер лабораторії 
протиаварійної автоматики служби релейного захисту 
і електроавтоматики Віктор Касьян обрав для себе ве-
лоспорт і поєднав його з подорожами. 

http://www.vix.com.ua
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Барвистий дивосвіт 
Великодньої писанки

Після воскресіння Ісуса Христа його учні і послідовники розі-
йшлися в різні боки, повідомляючи людям радісну звістку. Свята 
рівноапостольна Марія Магдалина прийшла до римського імпе-
ратора Тиберія, щоб розповісти про диво і йому. Так як на зустріч 
з імператором не можна було приходити з порожніми руками, 
Марія Магдалина принесла символічне приношення: куряче 
яйце. Тиберій вислухав жінку, але не повірив її словами, сказав-
ши, що воскресіння Ісуса Христа так само неможливо, як пере-
творення яйця з білого в червоне. І в ту ж мить яйце, принесене 
Марією Магдалиною, стало червоним .

З тих пір на кожен Великдень люди фарбують яйця на знак 
віри в Господа і в пам’ять про День відродження. Також вважа-
ється, що червоний колір яйця символізує колір крові Христа, 
який віддав життя в порятунок людей.

Існує і дуже прозаїчна версія виникнення традиції фарбувати 
яйця.  Раніше протягом 40-денного посту було заборонено їсти 
яйця. Але оскільки кури-несучки ніяк не хотіли пристосовуватися 
до церковного календаря, яйця, знесені під час посту, потрібно 
було якось зберігати. Тож люди їх відварювали, щоб зберегти до 
Великодня. А для того, щоб відрізнити варені яйця від сирих, у 
воду при варінні додавали лушпиння цибулі або будь-який інший 
натуральний барвник.

Зараз приготувати крашанки – не проблема, адже у будь-
якому магазині можна знайти яскраві пакетики зі штучними барв-
никами. 

Якщо вони не викликають у вас довіри, пропонуємо варіанти 
натуральних фарб для яєць.

Червоний колір. Покладіть у каструлю 4 чашки лушпиння 
червоної цибулі. Відвар готується від 30 хвилин до 
1 години. Потім у цю рідину опуска-
ємо яйця. Залежно від часу, крашанки мо-
жуть мати забарвлення від світло-червоних 
до темно-червоних кольорів.

Золотавий колір. В окріп додати 2-3 сто-
лові ложки куркуми чи перетинок грецьких го-
ріхів. У цьому відварі варити яйця 30 
хвилин.

Рожевий колір. Замочити на ніч 
варені яйця у журавлиновому чи бу-
ряковому соці.

Фіолетовий колір. Додати в окріп 
квіти фіалок та замочити їх на ніч. 
Якщо долити у воду трішки ли-
монного соку, отримаємо ла-
вандовий колір.

Синій колір. Дві головки дрібно порізаної червоної капусти за-
мочити у 500 мл води, додати 6 столових ложок білого оцту. По-
передньо зварені яйця замочити на ніч, щоб отримати насичений 
синій колір.

Зелений колір. Яйця варити зі шпинатом чи кропивою, до-
давши 1 чайну ложку соди.

Лавандовий колір. Замочити яйця у виноградному соці на ніч.
Пастельні кольори. Для ніжно-рожевого та синього кольорів 

натерти шкаралупу яйця жменею чорниці чи журавлини.
Бежевий колір. Відвар готувати з додаванням 2 чашок луш-

пиння жовтої цибулі від 30 хвилин до 1 години. Потім у рідину 
опустити яйця. Кількість лушпиння і тривалість кип’ятіння впли-
вають на насиченість кольору.

Темно-коричневий колір. Відварити яйця разом із 250 мл 
кави.

Є і більш оригінальні способи фарбування яєць, які дають мож-
ливість отримати на них візерунки.

Щоб досягти мармурового ефекту, обгорніть яйця у лушпиння 
цибулі чи у листя будь-якої іншої рослини, зав’яжіть зверху якою-
небудь бавовняною тканиною. Варити протягом 30 хвилин.

Перед варінням можна туго перев’язати яйця ниткою навхрест. 
Коли вони зваряться, нитку слід зняти, а на яйці залишиться ві-
зерунок. Щоб отримати візерунок у краплинку, мокрі яйця слід 
обкачати у сухому рисі, загорнути у марлю (кінці якої необхідно 
туго зав’язати ниткою, щоб рис прилип до яйця). Варити разом з 
будь-яким фарбником звичайним способом.

Можна щільно обгорнути яйця різнокольоровими вовняними 
нитками. Після відварювання, вони віддадуть свою фарбу яйцям. 
Такі крашанки подібні до веселки і особливо сподобаються дітям. 
А щоб крашанки блищали, їх вже після фарбування натирають 
рослинною олією.

Тетяна Терентьєва
(за матеріалами Інтернет-

видань)

З давніх давен існує у православних християн благочестивий звичай 
дарувати на Пасху крашанки, залишати їх у церкві, подавати жебракам. На 
жаль, достеменно не відомо, хто започаткував цю традицію. Але кілька ле-
генд пояснюють це дійство.
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   1 травня
Леоніда САВЧЕНКА, начальника відділу 
з організації закупівель
Віктора ПЕРЕТЯТЬКА, начальника 
служби ЛЕП 35 кВ та вище
Олега ВЕРТЕПНОГО, заст. гол. інжене-
ра з експл. техн. обладнання КремТЕЦ

   3 травня
Сергія ГОНТАРЯ, заступника директора 
ДІТ з корпоративних мереж

   7 травня
Святослава ДМИТЕРА, нач. друкарні

   10 травня
Тетяну МАМОТЕНКО, начальника відді-
лу тарифної політику

   11 травня
Олександра ЧЕЧЕЛЯ, заст. начальника 
Великокохнівської філії зі збуту е/е

   12 травня
Ігоря ОНИЩЕНКА, головного інженера 
Кременчуцької філії

   18 травня
Миколу НЕКРАША, заступника началь-
ника Зіньківської філії зі збуту е/е

   19 травня
Анатолія ПАВЛІКА, начальника Лох-
вицької філії
Андрія РЯЖКА, начальника Миргород-
ської філії

   20 травня
Юрія ЯРЕМЧЕНКА, заст. директора зі 
збуту електро- та теплоенергії

   21 травня
Миколу ЗАЇЧКА, начальника Козельщин-
ської філії 

   23 травня
Анатолія ВОВКА, заст. начальника Ре-
шетилівської філії зі збуту е/е
Олексія АЛЄКСЄЄНКО, директора Кре-
менчуцької ТЕЦ

   27 травня
Василя КОЗАРЕНКА, заст. начальника 
Решетилівської філії з передачі е/е

Вітаємо народжених у травні

Щирі вітання нашим ювілярам
   1 травня
Олександру СИРОТЕНКУ, електромон-
теру з експлуатації розподільчих мереж 
Великокохнівської філії
Євгену АЛЄЄВУ, старшому майстру 1 
групи Кременчуцької ТЕЦ

   3 травня
Юрію ЄМЦЮ, е/монтеру з ремонту АРЗ 
й А 6 розряду метрологічної служби

   5 травня
Михайлу ДЯЧЕНКУ, машиністу насо-
сних установок 4 р. Кременчуцької ТЕЦ

   6 травня
Андрію ДЕНИСЕНКУ, водію автотран-
спортних засобів Чорнухинської філії

   8 травня
Сергію ЛЕГУШУ, інженеру з керування 
й обслуг. систем 2 категорії Лубенської 
філії
Ганні ТУР, контролеру енергонагляду 3 
групи Полтавської філії міських електро-
мереж

   9 травня
Віктору ЗАБАРІ, слюсарю-ремонтнику 
Кременчуцької ТЕЦ

   11 травня
Наталії МАРЧЕНКО, начальнику відділу 
управління режимами

   12 травня
Ользі БЕЗОТОСНІЙ, техніку 1 категорії 
Полтавської філії міських е/мереж

   16 травня
Ігорю ПЕТРУСЮ, заступнику начальни-
ка Кременчуцької філії

   17 травня
Петру БЕСКРОВНОМУ, водію авто-
транспортних засобів СМіТ
Володимиру МАЛИШЕВУ, оператору ко-
тельні 5 р. Кременчуцької ТЕЦ
Сергію ІЧАНСЬКОМУ, заст. начальника 
Пирятинської філії зі збуту е/е

   19 травня
Олені КОВАЛЬОВОЇ, архіваріусу канце-
лярії

   20 травня
Миколі КРОПИВЦІ, інженеру лаборато-
рії протиаварійної автоматики

   23 травня
Леоніду НІКІТЕНКУ, інженеру 2 катего-

рії Гадяцької групи
Сергію НОРІНКУ, машиністу-обх. тур-
бінного відділення Кременчуцької ТЕЦ 

   24 травня
Світлані ТРУБЧАНІНІЙ, начальнику 
абонентської групи Кременчуцької філії

   26 травня
Миколі КОРЕЦЬКОМУ, слюсарю-ре-
монтнику  з ремонту уст. кот/х та пи-
лопід. цехів 5 р. Кременчуцької ТЕЦ

   28 травня
Василю БОЙКУ, оператору теплового 
пункту 3 розряду Кременчуцької філії 
Вадиму ВОРОНЯНСЬКОМУ, заст. на-
чальника Диканської філії з передачі е/е

   29 травня
Вікторії ГОРОДНИЦЬКІЙ, прибираль-
нику Полтавської філії (місто)

   30 травня
Юрію ГЕДРОЙЦУ, ст. інспектору ін-
спекціїї е/нагляду Кременчуцької філії
Володимиру МИСНИКУ, водію авто-
транспортних засобів Лубенської філії   

Олексія АЛЄКСЄЄНКО 
призначено директором 

Кременчуцької ТЕЦ 

Катерину ШОСТАК 
призначено начальником служби 

розподільчих мереж 

Віталія БОНДАРЯ 
призначено начальником охорони

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ
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   1 червня
Ірині ЛИХО, ст. інспектору інспекції 
енергонагляду Козельщинської філії
Петру МАНОХІНУ, трактористу 6 роз-
ряду Лубенської філії

   3 червня
Олексію ДЗИГАРУ, оператору теплового 
пункту 3 розряду Кременчуцької філії

   5 червня
Петру ГЛОБІ, слюсарю з ремонту авто-
мобілів 5 розряду

   7 червня
Людмилі КОМАР, контролеру енергона-
гляду 3 групи Гребінківської філії
Борису ВИБИВАНЦЮ, ст. майстру ви-
робничої дільниці 1 групи Миргородської 
філії

   8 червня
Ігорю КИРНОСЕНКУ, слюсарю з ремон-
ту автомобілів 5 розряду
Віктору ЗУБЕНКУ, електрогазозварнику 
6 р. механічної дільниці КремТЕЦ
Геннадію ЗАРЄЧНЄВУ, ст. майстру вир. 
дільниці  Полтавської філії (місто)

   10 червня
Петру ЯРОВАТОМУ, юрисконсульту Се-
менівської філії

   11 червня
Ганні ВАЩИШИНІЙ, штукатуру 5 роз-

ряду ремонтного цеху

   12 червня
Наталії ЛИТОВЧЕНКО, кухарю 5 розря-
ду їдальні головного офісу
Володимиру КУЗЬМІНУ, охороннику 
Кременчуцької філії
Миколі ЛИСЕНКУ, водію автотран-
спортних засобів Кременчуцької філії

   13 червня
Олександру КАЛАЙДІ, водію Карлівської 
філії
Олександру ЦЕБРЕНКУ, е/монтеру ОВБ 
3 гр. Кременчуцької філії

   14 червня
Анатолію КОНОНЕНКУ, водію авто-
транспортних засобів Лубенської філії

   15 червня
Івану ГАРАЩУКУ, е/монтеру з експлуа-
тації р/мереж 5 гр. Хорольської філії

   16 червня
Віктору КОРЖУ, механіку групи механі-
зації та транспорту Диканьської філії
Дмитру ЛЯЛЮКУ, слюсарю з обслугову-
вання теплових мереж 5 гр. КремТЕЦ
Світлані МОКРІЙ, контролеру енерго-
нагляду 3 групи Кременчуцької філії

   18 червня
Володимиру БОГДАНІВСЬКОМУ, кон-
тролеру е/нагляду 3 групи Гадяцької філії 

Михайлу ГНЄДОВУ, друкарю плоского 
друку 4 розряду
Івану РЯЖКУ, електромонтеру ОВБ 5 
групи Котелевської філії 
Олександру ЦИГАНКУ, водію автотран-
спортних засобів Кременчуцької ТЕЦ

   20 червня
Борису БУРЛАНЕНКУ, оператору те-
плового пункту 3 р. Кременчуцької філії

   21 червня
Олександру РОЗСУКОВСЬКОМУ, конт-
ролеру е/нагляду Глобинської філії

   23 червня
Олександру ТОКАРУ, начальнику Ши-
шацької філії 

   24 червня
Анатолію БОНДАРЕНКУ, електромон-
теру з обслуговування ПС 4 групи
Олександру ДРОБІТУ, майстру групи 
технологічного захисту КремТЕЦ 

   25 червня
Володимиру ДУЦЬКОМУ, електромон-
теру ОВБ 5 групи Комсомольської філії

   26 червня
Петру ГУЙВАНУ, директору юридично-
го департаменту

   28 червня
Павлу МІЩЕНКУ, електромонтеру ОВБ 
3 гр. Машівської філії

   2 червня
Юрія ТАРАХКАЛА, начальника Гадяцької 
філії

   4 червня
Олега МИКІЛЬЧЕНКА, головного інже-
нера Миргородської філії

   7 червня
Івана РАДЧЕНКА, заст. начальника Кре-
менчуцької філії з передачі теплоенергії

   9 червня
Олексія ЧЕРНЯКА, заст. начальника Га-
дяцької філії з передачі електроенергії
Ігоря ЖУКА, заступника директора де-
партаменту безпеки та охорони

   10 червня
Сергія АБРАМОВА, заступника началь-

ника Хорольської філії зі збуту електро-
енергії

   13 червня
Василя ГОЛУБЕНКА, директора з КБ, 
транспорту та загальних питань

   14 червня
Ігоря ОЛІЙНИКА, заступника голови 
профспілкового комітету
Сергія АНДРІЄВСЬКОГО, начальника 
Кременчуцької філії

   16 червня
Володимира ДЕРКАЧА, начальника ре-
монтного цеху

   17 червня
Валерія ТУРЛЮНА, заступника началь-
ника Машівської філії з передачі е/е

   19 червня
Віру АРТЮХ, заст. начальника ВТВ з пи-
тань перспективного розвитку
Юрія ГУЛЮ, начальника Чутівської фі-
лії

   21 червня
Володимира ГУЙВАНА, начальника Пол-
тавської групи ПС

   23 червня
Ірину БАБЕНКО, начальника ВЗГ та ЗМІ

   25 червня
Олександра БЕЙКУНА, начальника 
штабу ЦО Кременчуцької ТЕЦ

   28 червня
Сергія КОСТЕЦЬКОГО, заст. директо-
ра з економічної безпеки КремТЕЦ

Вітаємо народжених у червні

Щирі вітання нашим ювілярам
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