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Відданість професії більше 
40 років демонструє тракторист 
Карлівської філії Микола Кашуба
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З Новим роком!

Успішно завершилася реконст-
рукція дволанцюгового переходу ПЛ 
через річку Дніпро     

»»» ст. 8-9

Інформ



Дорогі колеги!

Щиро вітаю вас з професійним святом – 
Днем енергетика!

Рік, що минає, видався особливо насиченим. 
Нам довелося боротися з тяжкою березневою 

негодою, яка завдала лиха електромережам восьми 
районів області. Це було перше випробування, яке ми 
всі разом пройшли з честю. Хочу подякувати всім, хто 
допоміг усунути наслідки стихії, яка вирувала на Пол-

тавщині, і не допустив травмування працівників 
у нелегких умовах праці. 

Я хочу відзначити і привітати тих, хто цього року 
робив свою роботу професійно. Розвиваючись, 

енергетика дає позитивний імпульс і іншим галузям, 
забезпечуючи зростання промисловості в цілому по 

країні. У цьому є заслуга кожного з вас! Ви стійко 
долаєте виникаючі труднощі, приймаєте всі заходи для того, щоб у кожному будинку було тепло і світло. Своєю самовідданою 

роботою ви підтверджуєте, що успіх по праву приходить до працьовитих, ініціативних і творчих людей. 
Упевнений, що ви і надалі успішно будете справлятися з відповідальними завданнями.

Шановні колеги, бажаю вам невичерпної енергії, нових виробничих досягнень і успішного завершення 
всіх починань у справі розвитку і модернізації енергетичної галузі.

Нехай у свідомості людей енергетика незмінно буде втіленням того благополуччя, яке до кожного приходить разом зі світлом і 
теплом! Доброго здоров’я і щастя вам, вашим сім’ям, рідним і близьким!

Євген Засіменко,
голова Правління 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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Шановні колеги, 
ветерани енергетики!

Від імені профспілкового комітету 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

сердечно вітаю вас з професійним 
святом!

Кожного дня, кожної години енергетики виконують 
свою професійну справу з повною віддачею своїх 

знань і вмінь. Сьогодні я хочу всім працівникам і вете-
ранам енергетики висловити особливі слова 

вдячності за самовіддану працю. 
Вашими руками, світлим розумом створюється одне 

з вищих благ нашого суспільства. 
Профспілковий комітет підприємства, будучи пред-

ставником інтересів трудового колективу,
робить усе можливе для 

створення належного соціально-економічного захисту працівників: підвищення рівня оплати праці та своєчасної її виплати, 
створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, правового захисту співробітників, проведення культурно-оздоровчих 
заходів, задоволення матеріальних і духовних потреб кожного члена колективу. У цей нелегкий час енергетики області відчувають і 

завжди відчуватимуть підтримку профспілки підприємства у соціально-економічній та духовній сферах.
Користуючись нагодою, напередодні нашого професійного свята, від усієї душі хочу побажати усім колегам та їх сім’ям 
міцного здоров’я, родинного щастя, добробуту, миру і злагоди. Нових професійних успіхів вам, дорогі колеги, вдалого 

завершення намічених планів, фінансової стабільності та оптимізму! Нехай удача супроводжує всі ваші починання,
 а результати праці завжди знаходять визнання!

Володимир Абрамов, 
голова профспілкового комітету 

У труді знайшов себе 
Микола Володимирович Кашуба із когорти робітників, від-

даність справі яких є прикладом для наслідування. У Карлів-
ській філії він зарекомендував себе як спеціаліст найвищої 
кваліфікації, активний раціоналізатор і нині ділиться своїм 
досвідом, життєвими досягненнями і успіхами у роботі.

Тривалий процес 
покращення майстерності

Трудовий шлях у Карлівській філії Ми-
кола Кашуба розпочав у 1971 р. Після 
служби в армії прийшов у район елек-
тричних мереж електромонтером. У 
1974 році працював трактористом. Цей 
невеличкий проміжок часу, проведений 
за кермом трактора, визначив подальшу 
долю робітника. Йому подобалася нова 
робота, непогано знав будову автотран-
спортних засобів. Незабаром проявив 
себе як талановитий механік. 

– У ті роки енергетики багато робіт 
виконували вручну, зокрема встановлю-
вали опори повітряних ліній електропе-
редач. А спеціальні механізовані колони 
здійснювали великий обсяг завдань із 
прокладання ліній електропередач, за-
стосовуючи бурові установки, – розпо-
відає Микола Володимирович. – Щоб 
полегшити виконання завдань зі вста-
новлення опор робітникам Карлівського 
РЕМ, я взявся за створення аналогічної 
бурової установки на базі трактора Т-40. 
Результат виявився доволі непоганим: 
вона прослужила близько десяти років. 
Я завжди мав схильність до роботи із 
технікою, тримав її у хорошому технічно-
му стані. Багато вчився, освоїв зварю-

вальну і токарну справу, власноруч ви-
готовляв необхідні деталі на токарному 
верстаті.

Два наступних десятиліття Микола 
Володимирович працював на тракторі 
Т-150 К з навісним обладнанням буро-
крана. А дев’ять років тому для потреб 
філії було придбано новий бурокран на 
базі трактора ХТЗ-150 К09 і керувати 
ним також доручили Миколі Володими-
ровичу.

Він за сумісництвом машиніста екс-
каватора виконує земляні роботи під 
час ремонтів кабельних ліній електро-
передач, що здійснюються спільно з 
робітниками дільниці з технічного обслу-
говування та ремонту РП і ТП 0,4-10 кВ 
Карлівської філії. 

Уміло та оперативно 
виконувати завдання

– Я ніколи не шкодував про те, що об-
рав для себе цю професію, навіть коли 
працював у складних метеорологічних 
умовах, у темну пору доби. 

Спеціаліст каже, що слабким місцем 
енергосистеми Карлівського району ра-
ніше були дерев’яні опори ліній електро-
передач. Якраз через їхню зношеність 
жителі частенько потерпали від перебоїв 

в електропостачанні. Після того, як у ра-
йоні замість них почали встановлювати 
залізобетонні, технологічних порушень 
стало врази менше. 

Чоловік успішно виконує професійні 
обов’язки токаря та зварювальника з 
ремонту автотранспортної техніки. 

– Раціоналізаторські пропозиції Мико-
ли Володимировича не раз допомагали 
значно подовжити термін експлуатації 
транспортних засобів, що є у філії, зо-
крема БКУ та екскаватора, – зазначає 
механік Карлівської філії Юрій Піс-
кун. – Я знайомий із Миколою Кашубою 
15 років і неодноразово переконувався 
у його досвіді, професіоналізмі, відпові-
дальності і старанності, які стали запо-
рукою поваги у колективі. 

За сумлінну працю Микола Володими-
рович Кашуба неодноразово був відзна-
чений подяками, грошовими преміями 
від адміністрації Товариства та профко-
му. Серед цих нагород і Грамота Мініс-
терства палива та енергетики України. 

Микола Кашуба вважає свою про-
фесію почесною і корисною людям, він 
досяг найвищої кваліфікації, про це свід-
чить присвоєне йому у 1993 році звання 
«Кращий за професією». 

Його син Володимир Миколайович 
продовжує трудовий поступ родини на 
відповідальній посаді заступника на-
чальника філії з передачі електроенергії, 
невістка Наталія Леонідівна – секретар 
філії.  

Після закінчення робочого дня Мико-
ла Володимирович поспішає додому, де 
на нього чекає улюблене заняття, яке, 
до речі, теж пов’язане з технікою. Він 
дуже дорожить своїм автомобілем, са-
мостійно займається його ремонтом та 
обслуговуванням. Чоловік хороший са-
дівник: він посадив чудовий фруктовий 
сад у філії, який дарує робітникам гарний 
урожай. 

 Ірина Малашецька

персона | 3

»Я давно збився з ліку, у скількох населених пунк-
тах Карлівського району за моєї участі було про-
ведено реконструкцію і ремонт повітряних ліній 
електропередач», – говорить Микола Кашуба. 



Цьогоріч традиційно до Дня енергетика найсумлінніші 
працівники Товариства отримали заслужені відзнаки. Нагороди 

різних рівнів стали свідченням їхніх професійних досягнень та 
вагомого особистого внеску у розвиток енергетики.
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Подякою голови Правління та нагруд-
ним знаком «Знак Пошани» нагороджено:

Миколу КАШУБУ, тракториста 6 розряду групи механізації 
та транспорту Карлівської філії.

Почесне звання «Заслужений енергетик 
України» присвоєно:

Григорію ЯГІДЦІ, електромонтеру з ремонту повітряних 
ліній електропередач 6 розряду Полтавської дільниці служби 
ліній 35 кВ та вище.

Нагрудним знаком «Відмінник енерге-
тики України» нагороджено:

Анатолія ГРИНЯ, майстра виробничої дільниці 1 групи Пе-
трово-Роменської дільниці з технічного обслуговування та ре-
монту розподільчих мереж 0,4-10 кВ Гадяцької філії;

Наталію АНТОНЕНКО, машиніста подавання палива 4 гру-
пи котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ.

Подякою Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України нагоро-
джено:

Григорія КУЗЬМЕНКА, електромонтера оперативно-виїз-
ної бригади 5 групи оперативно-диспетчерської групи Решети-
лівської філії;

Ольгу ЛЕЙБУ, бухгалтера 2 категорії групи обліку товарно-
матеріальних цінностей та основних засобів центральної бух-
галтерії;

Володимира ОСТРОВСЬКОГО, старшого майстра вироб-
ничої дільниці 1 групи дільниці з ремонту електрообладнання 
служби розподільчих електричних мереж;

Івана П’ЯТНИЦЮ, електромонтера з обслуговування під-
станцій 5 групи оперативно-диспетчерської групи Миргород-
ської філії;

Олександра ХМАРУ, майстра виробничої дільниці 1 групи 
оперативно-виробничої бригади № 2 Полтавської філії міських 
електромереж.

Грамотою Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України нагоро-
джено:

Ольгу НІКОНОВУ, заступника начальника Кременчуцької 
філії зі збуту електричної енергії;

Володимира ТЕРЕЩЕНКА, електрогазозварника 6 роз-
ряду Полтавської бригади централізованого ремонту служби 
підстанцій 35 кВ і вище;

Олександра ШАМОНОВА, старшого машиніста турбінного 
відділення 7 групи Кременчуцької ТЕЦ.

Почесною грамотою Міністерства енер-
гетики та вугільної промисловості України 
нагороджено:

Юрія ЄМЦЯ, електромонтера з ремонту апаратури релей-
ного захисту й автоматики 6 розряду метрологічної служби;

Юрія ОЛЕКСІЄНКА, електромонтера з експлуатації роз-
подільчих мереж 5 групи дільниці з технічного обслуговування 
та ремонту розподільчих пристроїв та трансформаторних під-
станцій 0,4-10 кВ Великокохнівської філії. 

Занести до Книги пошани ПАТ «Полта-
ваобленерго» персональні дані таких пра-
цівників:

Миколи КАШУБИ, тракториста 6 розряду групи механізації 
та транспорту Карлівської філії;

Михайла УСТУПНОГО, електромонтера оперативно-виїз-
ної бригади 5 групи Шишацької філії;

Юрія ОЛЕКСІЄНКА, електромонтера з експлуатації розпо-
дільчих мереж 5 групи дільниці з технічного обслуговування та 
ремонту РП та ТП 0,4-10 кВ Великокохнівської філії. 

Грамотою Громадської організації «Все-
українська Рада ветеранів праці енергети-
ки» нагороджено: 

Юрія ТАРАХКАЛА, начальника Гадяцької філії;
Ольгу КОЗУБ, бухгалтера 2 категорії Лохвицької філії;
Ольгу ЧОРНУ, начальника технічного відділу енергозбуту;
Валентину МАНЖЕЛІЙ, старшого інспектора з кадрів від-

ділу кадрів;
Миколу ПОНОМАРЕНКА, електромонтера з ремонту апа-

ратури релейного захисту й автоматики 6 розряду Машівської 
дільниці служби релейного захисту і електроавтоматики. 

Грамотою Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації нагороджено:

Миколу ЗАЇЧКА, начальника Козельщинської філії;
Ігоря ЛАБЗОВА, начальника служби із засобів диспетчер-

ського і технологічного керування;
Тетяну ПАНЧЕНКО, слюсаря з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики 4 розряду служби приладів обліку;
Валентина ПРОСКУРНЮ, електромонтера оперативно-

виїзної бригади 4 групи Семенівської філії;
Валерія СЕВРЮКОВА, інспектора групи оперативного 

реагування охорони.

Почесною Грамотою Полтавської об-
ласної ради нагороджено:

Віктора БЛИЗНЮКА, начальника району теплових мереж 1 
групи Кременчуцької ТЕЦ;

Олександра АЛЕКСЕЄНКА, начальника відділу автомати-
зації систем керування технологічними процесами.

Гідно відзначено 
трудові досягнення
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Грамотою Полтавської обласної ради 
нагороджено: 

Олександра ГРИЧУКА, старшого диспетчера центральної 
диспетчерської служби; 

Григорія СВИРГУНА, техніка Чутівської філії;
Ігоря ПРОЦВЄТОВА, заступника начальника Котелевської 

філії.

Грамотою Ленінської районної ради у 
місті Полтава нагороджено:

Ігоря БАБЕНКА, начальника служби з технічної експлуата-
ції;

В’ячеслава ПЕТРИГУ, прибиральника територій адміні-
стративно-господарчого відділу;

Тамілу ЛУГОВУ, прибиральника службових приміщень ад-
міністративно-господарчого відділу;

Ігоря ЛОГВІНА, слюсаря з ремонту устаткування котельних 
5 розряду ремонтного цеху;

Валентина СИДОРУКА, водія автотранспортних засобів 
служби механізації та транспорту.

Грамотою виконавчого комітету Пол-
тавської міської ради нагороджено:

Світлану ОДАРИЧ, техніка 2 категорії Полтавської філії 
міських електричних мереж;

Василя ДАНЬКА, майстра виробничої дільниці 1 групи Пол-
тавської філії міських електричних мереж;

Ірину ХУДОЛІЙ, секретаря Полтавської філії міських елек-
тричних мереж;

Віталія ГРИНЯ, диспетчера району мереж 1 групи Полтав-
ської філії міських електричних мереж;

Світлану КОЧЕРЕЩЕНКО, інженера-проектувальника 
Полтавської філії міських електричних мереж.

Грамотою Незалежної галузевої проф-
спілки енергетиків України нагороджено:

Вадима МИКИТЕНКА, інженера з керування й обслугову-
вання систем 2 категорії Зіньківської філії; 

Зою ОЗЕРСЬКУ, секретаря Гадяцької філії;
Віктора КРИВОРУЧКА, охоронника охорони;
Ольгу НІКОНЕНКО, контролера енергонагляду 3 групи 

Полтавської філії міських електричних мереж.

Грамотою міськвиконкому м. Кременчука 
нагороджено:

Олексія ПОГРЕБНЯКА, майстра виробничої дільниці 1 гру-
пи Кременчуцької філії;

Сергія ПЕРЕПЕЛКУ, інженера сектору інженерного розви-
тку Кременчуцької філії;

Юрія СЕНІВА, акумуляторника 5 розряду Кременчуцької 
філії;

Михайла ПЄЄВА, оператора теплового пункту 4 розряду 
Кременчуцької філії;

Олександра БЕЙКУНА, начальника штабу цивільної обо-
рони Кременчуцької ТЕЦ;

Світлану ГОРОБЕЦЬ, кухаря 4 розряду Кременчуцької 
ТЕЦ;

Віктора КОВАЛЕНКА, майстра 1 групи Кременчуцької ТЕЦ;

Бориса ОСТАПЦЯ, машиніста автомобільного крана Кре-
менчуцької ТЕЦ;

Геннадія ПРЯДКА, начальника зміни котлотурбінного цеху 
Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Автозаводського райвикон-
кому м. Кременчука нагороджено:

Людмилу ФАТЬЯНОВУ, начальника абонентської групи 
Кременчуцької філії;

Артема СИДОРЕНКА, інспектора інспекції енергонагляду 
Кременчуцької філії;

Леоніда ВЕРЕЩАГІНА, водія автотранспортних засобів 
Кременчуцької філії;

Валентина БЛАЖКА, оператора теплового пункту 3 роз-
ряду Кременчуцької філії;

Ніну АКУЛЕНКО, інженера 2 категорії Кременчуцької ТЕЦ;
Ольгу БЕЦ, озеленювача 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ;
Оксану ДРЬОМОВУ, інженера Кременчуцької ТЕЦ; 
Олександра КОВЗІКА, старшого машиніста котельного 

устаткування 7 групи Кременчуцької ТЕЦ;
Олега НЕКИПІЛОГО, начальника зміни електричного цеху 

Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Крюківського райвиконкому 
міста Кременчука нагороджено:

Миколу РЕКУ, оператора теплового пункту 4 розряду Кре-
менчуцької філії;

Ліліан ПОГРЕБНЯК, техніка Кременчуцької філії;
Вікторію ДАНІЛЬЧЕНКО, електромонтера з експлуатації 

електролічильників 3 групи Кременчуцької філії.  

Грамотою Полтавської обласної ради 

старшого диспетчера центральної 

»Наприкінці року у компанії 
вже вкотре оголошують про 
присвоєння звання «Ветеран 

праці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», енер-
гетикам, які вже 20 і більше років трудять-
ся на підприємстві. Цьогоріч таке звання 
разом із грошовою премією отримують 
сто працівників головного офісу та філій 
Товариства. Грамотами та грошовими пре-
міями відзначено бездоганну працю 127-и 
енергетиків. А фото іще 42-х працівників 
розміщено на Дошці пошани головного 
офісу. Мають власні Дошки пошани і філії.  



Зі спогадів ветеранів 
Відступаючи, загарбники частково 

зруйнували електростанцію і потрібні 
були кваліфіковані спеціалісти, які б від-
новили її роботу. Незабаром розпочали-
ся ремонти виробничих споруд, котлів, 
виготовлення різних деталей, конструк-
цій пристроїв для обладнання цехів стан-
ції тощо. 

Одним із начальників ремонтно-меха-
нічного цеху, який доклав значних зусиль 
до відбудови Полтавської паротурбінної 
електростанції, встановлення нового 
котлового обладнання, був Семен Кузь-
мич Алфьоров. Він керував підрозділом 
впродовж 1950-1975 років.

Сфера діяльності цеху розширюєть-
ся після створення у 1963 році на базі 
паротурбінної електростанції Полтав-
ського підприємства електромереж і 
подальшої зупинки цієї електростанції у 
1966-му році. Робітники виготовляють 
різноманітні пристрої, такі як домкрати, 
металоконструкції на опори та ін. Вони 
також обслуговують котельні житлових 
будинків підприємства, експлуатують ін-
женерні мережі. 

На посаді начальника підрозділу 
у 1975 році С. К. Алфьорова змінив 
В. Ф. Халимон. Він розпочинав свою 
трудову діяльність на підприємстві інже-
нером у відділі капітального будівництва 
1963 року, ставши продовжувачем тру-
дової династії, започаткованої батьком 
Федором Івановичем, який після Великої 
Вітчизняної працював на Полтавській 
паротурбінній електростанції у столярній 
майстерні. З енергетичним підприєм-
ством пов’язана трудова діяльність сина 

Володимира Федоровича Ігоря, онука 
Віталія та невістки Ольги. Якщо скласти 
докупи їхній трудовий стаж, то в сумі ви-
йде більше ста років.  

Придбання та запровадження у ро-
боту нового обладнання дало змогу 
робітникам виконувати завдання різної 
складності. 

Ці кваліфіковані спеціалісти не зали-
шалися осторонь будівництва і ремонту 
високовольтних трансформаторних під-
станцій, кілька років були задіяні у пере-
везенні і такелажі трансформаторів по 
Полтавській області. Ці роботи добре 
пам’ятає слюсар-інструментальник 
ремонтного цеху Василь Петрович 
Ошовський. 

– Ресурси для транспортування габа-
ритного вантажу у нас були обмежені, 
що ускладнювало завдання. Вага цих 
трансформаторів сягала 30–80 тон, – 
згадує спеціаліст. – У такій ситуації по-
трібно було проявити неабиякий про-
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Реалізувати себе у професії 
Урочиста подія у житті ремонтного цеху – 70-та річни-

ця. Відновлення Полтавської паротурбінної електростан-
ції стартувало після визволення Полтави від німецько-
фашистських загарбників та початку роботи ремонтного 
цеху. Уже 24 вересня 1943 року на станції розпочався при-
йом на роботу. 

 
читися на власному досвіді – головне правило успіху у 

 будь-якій галузі, не лише в енергетиціВ

фесіоналізм, щоб досягти поставленої 
мети. Але незважаючи на те, що ці ро-
боти дуже складні, ми з ними успішно 
впоралися. 

Василь Петрович згадує ті трудові 
роки з ностальгією, як період, позначе-
ний багатьма яскравими подіями. Чоло-
вік каже, що майже сорок років він тру-
диться на підприємстві, але, здається, 
що зовсім недавно зробив перший крок 
у професії. 

Він багато може розповісти про роз-
виток фізкультури та спорту в Товаристві 
і про те, як паралельно з професійними, 
працівники ремонтного цеху здобували 
спортивні перемоги. Варто зазначити, 
що і на сьогоднішній день вони регуляр-
но беруть участь у змаганнях. 

Нові пріоритети у діяльності
З переходом підприємства на нову 

форму власності практично кожна бу-
дівля головного офісу зазнала суттєвих 
змін або виросла на місці іншої відповід-
но до виробничих потреб. Значних зу-
силь до організації робіт з будівництва та 
реконструкції на підприємстві доклало 
керівництво підрозділу-ювіляра та його 
робітники.

– Близько десяти років тому діяль-
ність та функції ремцеху розширилися 
у зв’язку з ліквідацією районної котель-
ні,  що знаходилася на його території. 
До цього потужності котельні викорис-
товувалися для забезпечення тепло-
постачання головного офісу та частини 
житлового масиву на Подолі, – розпо-
відає Василь Кривчун, начальник 

ремонтного цеху у 1999-2011 роках. 
Після її зупинки на підприємстві встано-
вили більше десяти теплогенераторних 
з електрокотлами. Подібні установки 
для опалення з’явилися також у філіях. 
Роботу з цим обладнанням доручили 
спеціалістам новоствореної дільниці з 
обслуговування теплогенераторних у 
складі ремцеху, до якої увійшли колишні 
спеціалісти районної котельні. Приблиз-
но у той же час керівництво компанії 
прийняло рішення про розміщення по-
тужностей ремцеху більш компактно, ніж 
було до цього. Обладнано нове адміні-
стративне приміщення цеху, збудовано 
іншу механічну майстерню, столярне та 
зварювальне відділення зі збиральним 
майданчиком для виготовлення мета-
локонструкцій, оновлено парк метало-
обробних та деревообробних.  

На сьогоднішній день підрозділом ке-
рує Ігор Сергійович Дзвоник. Кілька 
років він був начальником районної ко-
тельні, а з 2010 року обіймає посаду за-
ступника начальника ремонтного цеху.

– Під керівництвом Василя Романо-
вича Кривчуна я отримав цінний вироб-
ничий досвід, – говорить Ігор Дзвоник. 
– Тут за багато років був сформований 
згуртований, професійний колектив.

Серед колег він відзначає слюсара-
сантехніка Володимира Вівдича, штука-
турів Галину Мудлу та Ганну Ващишину, 
електрогазозварника Сергія Бєлінсько-
го, столяра Олега Бородіна, токаря Ігоря 
Дяченка.

– Досвіду та вмінь у наших спеціалістів 
удосталь, – продовжує керівник. – Так би 

мовити, ядром колективу є люди, яким 
від 35-ти до 50-ти років. На мою думку, 
це хороший і продуктивний вік для будь-
якого спеціаліста. Хоча без професійних 
здобутків та вмінь ветеранів теж нікуди. 
Вони виховують молоду зміну, вчать їх 
усьому, що знають самі. Коли беремо на 
роботу новачків, то намагаємося дізна-
тися, чи готові вони працювати і водно-
час постійно набувати нових знань, по-
кращувати власну майстерність. 

Завдання, які виконують спеціалісти 
підрозділу – різнопланові. Скажімо ро-
бітники дільниці з обслуговування те-
плогенераторних ремонтують теплові 
мережі, електрокотли та теплогенера-
торні у деяких філіях компанії. Роботи 
у них стає більше на порозі зими, адже 
на часі забезпечення безперебійного те-
плопостачання служб, відділів, виробни-
чих приміщень головного офісу, значна 
увага приділятиметься і філіям. Велика 
заслуга у тому, що територія головного 
офісу має ошатний і доглянутий вигляд, 
робітників ремонтного цеху. А от вико-
нання масштабних перебудов, у пере-
важній більшості, доручається підряд-
ним організаціям. 

За словами працівників цеху, у їхньо-
му колективі прийнято підтримувати тісні 
дружні зв’язки з пенсіонерами. 

– Турбота про колишніх колег полягає 
в уважному ставленні до них, наданні 
практичної допомоги, – додає начальник 
підрозділу Ігор Дзвоник. – Нам завжди 
приємно бачити наших ветеранів та пен-
сіонерів. Ми їх радо зустрічали на святі з 
нагоди 70-річного ювілею ремцеху, який 
нещодавно відзначали на підприємстві. 
Там вони разом з представниками моло-
дого покоління ремонтників раділи здо-
буткам і згадували різні періоди розвитку 
підрозділу.

 Ірина Малашецька
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«Хороший спеціаліст докладає багато зусиль, щоб до-
сягти автоматизму у роботі з обладнанням. Це дозволяє 

уникати проблем із виконанням завдань різної 
складності», – переконаний Василь Ошовський. »



Ц
і роботи були заплановані 
Інвестиційною програмою 
на 2013 рік. Начальник 
служби ЛЕП 35 кВ та вище 

Віктор Перетятько пояснює, що існую-
чий перехід був збудований у 1956 році 
з використанням бронзового проводу. 
Звичайно, за більш, ніж півстоліття, 
потреби споживачів значно зросли 
і існуючий провід не міг передавати 
електроенергію в потрібних обсягах. 
Тож з’явилася необхідність заміни іс-
нуючого проводу на дріт більшої про-
пускної здатності, що вимагало підси-
лення опор і їх фундаментів. 

Працюємо однією командою
Для проектування і виконання буді-

вельно-монтажних робіт було обрано 
ТОВ «Содружество». Проект був ви-
конаний і втілений в життя під керів-
ництвом талановитого ученого, відо-
мого не лише в Україні, а й далеко за 
її межами – Євгена Володимировича 
Шевченка, начальника інженерно-
виробничого центра «Діагностика і 
реконструкція», доктора технічних 
наук, професора кафедри «Металічні 
конструкції», академіка Академії бу-
дівництва України і Української ака-
демії наук, лауреата Державної премії 
України. «Опори переходу КремГЕС– 

КремТЕЦ розташовані на островах 
річки Дніпро, – розповідає Євген Во-
лодимирович. – Сумарна його довжи-
на становить 1409 метри. Основна 
складність роботи полягала у значній 
протяжності цієї  ділянки лінії елек-
тропередач. До того ж, над Дніпром 
завжди було вітряно. Ми весь час ви-
мірювали силу вітру. Якщо у Кремен-
чуці вона у середньому становила
7 м/с, то на Дніпрі – 20 м/с. Працювати 
доводилося у пришвидшених темпах, 
оскільки у зв’язку з роботами пере-
крили судноплавство по річці. А об-
сяги робіт були значними, розрахова-
ними на півроку. Тож ми весь період 
реконструкції намагалися працювати 
у напруженому режимі».

Експлуатаційникам теж випав чи-
малий пласт завдань: вони готували 
робочі місця для забезпечення елек-
тробезпеки працівників БМО, вели по-
стійний нагляд, прийомку виконаних 
робіт.

Взагалі переходи ліній електропере-
дач через річки складаються з спеці-
альних опор, що обмежують великий 
прогін в місці перетину водної пере-
шкоди і забезпечують необхідний га-
барит при найвищому рівні води для 
проходження суден.

Будівельна частина проекту поляга-

ла у підсиленні фундаментів, рекон-
струкції опор, нанесенні на них анти-
корозійного покриття. «Робота над 
фундаментами була розпочата ще 
у червні, – розповідає старший май-
стер виробничої дільниці служби ЛЕП 
35 кВ і вище Микола Москаленко. – З 
метою укріплення опори обшивались 
додатковими кутниками. Труднощі 
полягали в тому, що три опори з чо-
тирьох мають висоту понад 60 метрів. 
Звичайно, це значно ускладнювало і 
уповільнювало роботу».

Незважаючи на труднощі
Чотири місяці працювали у активно-

му режимі, адже кожен був зацікавле-
ний закінчити виконання проекту до 
настання холодів.  

«Унікальна робота, як правило, 
вимагає постійного пошуку нестан-
дартних рішень, – вважає Віктор Пе-
ретятько. – Ділянка переходу лінії 
електропередач, крім значної про-
тяжності і розосередженості буді-
вельних конструкцій, має обмежений 
доступ до опор, адже дві з них зна-
ходяться на островах, а одна – на 
півострові Дніпра. Працівників, об-
ладнання, матеріали і механізми до-
водилося доставляти спеціальними 
плавзасобами».

Творчого підходу потребував мон-
таж проводу. Тягти його по річковому 
дну було б ризиковано: насторожува-
ла висока ймовірність пошкодження 
вартісного дроту. Тож його розтягали 
по поверхні води. Для цього до дроту 
прив’язували автомобільні шини і за 
допомогою катера його розкотили до 
місць розташування опор. 

Для натягування проводів викорис-
тали автомобільний кран, який встано-
вили і закріпили на баржі.  

Микола Москаленко говорить, що 
роботи могли б бути закінчені і раніше, 
але цьому завадила вереснева негода. 
Цілий місяць був дощовим і вітряним. 
На вершині опори неможливо було 
знаходитися і доводилося припиняти 
роботи, щоб перечекати поривчасті 
вітри.

 Тетяна Ярченко
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Постійний рух вперед
Останні півроку працівники Кременчуцької філії та виробничих 

служб ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» були зайняті виконанням масш-
табного проекту: реконструкцією дволанцюгового переходу через 
річку Дніпро повітряної лінії 154 кВ Крем ГЕС – Крем ТЕЦ.

Попри всі негаразди, – говорить начальник служби ліній електро-
передач 35 кВ та вище Віктор Перетятько, – завдяки злагодженій 

співпраці енергетиків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» та ТОВ «Содружество» 

всі роботи з реконструкції 
переходу були виконані 

якісно і вчасно».

»

Н
а ньому представники Територіального 
управління Держгірпромнагляду у Полтав-
ській області, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
та інших промислових підприємств обгово-

рили стан виробничої безпеки на території нашого краю. 
Керував роботою семінару начальник територіального 
управління Держгірпромнагляду у Полтавській облас-
ті Сергій Щербак. На зустрічі були присутні директор 
з кадрової політики, оплати праці та соціальних питань 
Товариства Борис Попов, заступник директора з питань 
охорони праці компанії Олександр Ракецький, заступник 
начальника державної інспекції нагляду в промисловос-
ті та за об’єктами підвищеної небезпеки Віталій Гринюк, 
начальник Полтавської філії ДП «Східний експертно-тех-
нічний центр» Ігор Плюйко, заступник начальника ін-
спекції Держенергонагляду у Полтавській області Андрій 
Скотаренко. Крім того, серед присутніх були головні дер-
жавні інспектори Михайло Гонтовий та Сергій Павленко.

На семінарі підняли болючі питання нещасних випад-
ків на виробництві, розібрали конкретні ситуації. Своїм 
досвідом ведення політики охорони праці поділилися 
представники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Борис Ана-
толійович Попов та Олександр Олексійович Ракецький.

«Мені приємно сьогодні говорити, – зазначив Борис 
Попов, – що у компанії відчутною є тенденція до змен-
шення кількості нещасних ситуацій. Якщо у 2003 році 
випадків виробничого травматизму було 19, один з яких 
мав летальне завершення, то у 2012-му – 4. Це не може 
не радувати, адже постійно ми багато сил витрачаємо 
на навчання персоналу безпечним методам робіт і пере-
вірку виконання останніх».

На семінарі обговорили нещасні випадки, пов’язані з 
електроенергією, які останнім часом сталися у області. Із 
семи таких ситуацій чотири призвели до смерті постраж-
далого. Детальніше присутні зупинилися на аналізуван-
ні смертельних випадків. Прикро, що їхньою причиною 
стало недотримання правил охорони праці, а точніше 
халатне ставлення до техніки безпеки. 

 Тетяна Ярченко

На початку листопада у Навчально-кур-
совому центрі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
відбувся семінар з питань охорони праці.

Лінія електро-
передач Крем ГЕС 
– Крем ТЕЦ (№98, 

№99) напругою 
154 кВ тягнеться 

від Кременчуцької 
ГЕС (м. Світло-
водськ Кірово-

градської області) 
до Кременчуцької 

ТЕЦ (м. Кремен-
чук Полтавської 

області)
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На варті
збереження життя

»



Июн

2014
 27 28 29 30 31  
 20 21 22 23 24 25 26
 13 14 15 16 17 18 19
 6 7 8 9 10 11 12
   1 2 3 4 5

Січень
Январь

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 24 25 26 27 28
 17 18 19 20  21 22 23
 10 11 12 13 14 15 16
 3 4 5 6 7 8 9
      1 2

Лютий
Февраль

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 24/31 25 26 27 28 29 30
 17 18 19 20  21 22 23
 10 11 12 13 14 15 16
 3 4 5 6 7 8 9
      1 2

Березень
Март

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 28 29 30   
 21 22 23 24 25 26 27 
 14 15 16 17 18 19 20 
 7 8 9 10 11 12 13 
  1 2 3 4 5 6 

Квітень
Апрель

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 26 27 28 29 30 31
 19 20 21 22 23 24 25 
 12 13 14 15 16 17 18 
 5 6 7 8 9 10 11 
    1 2 3 4 

Травень
Май

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 23/30 24 25 26
 16 17 18 19 
 9 10 11 12 
 2 3 4 5 

Чер
 Пн Вт Ср Чт 

ИюнИюнИюн

 24 25 26 24 25 26 24 25 26
17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19 

 9 10 11 12  9 10 11 12  9 10 11 12 
 2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5  2 3 4 5 

ЧерЧерЧерЧерЧерЧер
ЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧт

Червень
Июнь

 23/30 24 25 26 27 28 29
 16 17 18 19 20  21 22 
 9 10 11 12 13 14 15 
 2 3 4 5 6 7 8 
       1 

 28 29 30 31
 21 22 23 24 25 26 27 
 14 15 16 17 18 19 20  
 7 8 9 10 11 12 13 
  1 2 3 4 5 6 

Липень
Июль

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 25 26 27 28 29 30 31
 18 19 20 21 22 23 24 
 11 12 13 14 15 16 17 
 4 5 6 7 8 9 10 
     1 2 3 

Серпень
Август

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 29 30
 22 23 24 25 26 27 28 
 15 16 17 18 19 20  21 
 8 9 10 11 12 13 14 
 1 2 3 4 5 6 7 

Вересень
Сентябрь

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 29 30 31   
 22 23 24 25 26 27 28
 15 16 17 18 19 20  21 
 8 9 10 11 12 13 14 
 1 2 3 4 5 6 7 

Грудень
Декабрь

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 24 25 26 27 28 29 30
 17 18 19 20  21 22 23
 10 11 12 13 14 15 16
 3 4 5 6 7 8 9
      1 2

Листопад
Ноябрь

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

 27 28 29 30 31 
 20 21 22 23 24 25 26 
 13 14 15 16 17 18 19 
 6 7 8 9 10 11 12 
   1 2 3 4 5 

Жовтень
Октябрь

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс

       1 
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд/Вс



Щ
ороку у чемпіонаті 
беруть участь збірні 
працівників головно-
го офісу та районних 

філій компанії. Цьогоріч позмагатися з 
колегами виявили бажання 25 команд. 

Розпочався чемпіонат з відбірково-
го туру, який відбувся на спортивних 
майданчиках Полтави, Зінькова, Ком-
сомольська та Гребінки. Він і визначив 
вісім найсильніших футзальних збірних 
підприємства, які зустрілися під час пів-
фінальних матчів у Полтаві.

«Сліпе» жеребкування визначило 
склад двох груп. Суперниками у групі 
А стали збірні головного офісу, Гребін-
ківської, Великокохнівської і Чутівської 
філій. До групи Б потрапили футболісти 
Кременчуцької ТЕЦ, Полтавської місь-
ких електромереж, Зіньківської і Лубен-

ської філій.
Футзальні матчі розпочалися одно-

часно на двох спортивних майданчиках: 
Полтавської школи № 17 та Полтав-
ського професійного ліцею транспорту. 
Лідери обох груп вибороли право взяти 
участь у фінальному марафоні. 

За «бронзу» чемпіонату змагалися 
збірні головного офісу та Лубенської 
філії. З перших хвилин гри стало зро-
зумілим, що фортуна на боці перших. 
М’ячі один за одним опинялися у воро-
тах лубенчан. Перший тайм закінчився 
з рахунком 5:2 на користь футболістів 
головного офісу. У другому таймі роз-
становка сил на полі не змінилася. І з 
рахунком 9:3 збірна головного офісу 
перемогла, а отже посіла третє місце у 
чемпіонаті.  

Напруженою виявилася баталія за 
кубок чемпіонату. На майданчику зу-
стрілися команди Гребінківської філії та 
Кременчуцької ТЕЦ. Рахунок відкрили 
гребінчани: на перших хвилинах матчу 
у воротах Кременчуцької ТЕЦ один за 
одним опинилися аж 2 м’ячі. Протягом 
першого тайму перевага трималася на 
боці гребінчан. Але до його кінця раху-
нок зрівнявся. 

Футболісти тримали вболівальників у
напруженні протягом першої половини 
другого тайму: гравці були на рівних. 
Але м’яч все ж опинився у воротах, ви-
значивши переможця чемпіонату. Пе-
реможний гол забив футболіст збірної 
Кременчуцької ТЕЦ. Тож з рахунком 3:2 
кременчужани вибороли «золото» зма-
гань.

Під час нагородження голова проф-
спілкового комітету ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» Володимир Абрамов вру-
чив учасникам фіналу  почесні грамоти 
і нагороди, а переможцю передав пере-
хідний кубок змагань. 

«Кременчуцька ТЕЦ стала перемож-
цем чемпіонату вперше, – коментує 
змагання Володимир Абрамов. – А це 
означає, що команди енергетиків попо-
внюються новими гравцями і в ході тре-
нувань вдосконалюють свою майстер-
ність».

Ці змагання – гарна нагода для орга-
нізаторів помітити вправних футболістів. 
З них сформували збірну ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО», яка у кінці листопада 
представила компанію на ХІІІ Чемпіонаті 
України з міні-футболу серед аматор-
ських команд енергокомпаній.

 Тетяна Ярченко

І – збірна Кременчуцької ТЕЦ

ІІ – збірна Гребінківської філії

ІІІ – збірна головного офісу

Закінчився традиційний чемпіонат з міні-футболу серед 
філій на першість ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
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Командний дух енергетиків

Того дня Ольга поверталася з лікар-
ні, куди ходила провідати брата. Дорогу 
переходила по пішохідному переходу. «У 
мене був гарний настрій, – розповідає 
постраждала, – адже йшов третій день 
моєї відпустки. Було багато планів, а 
найперше – доглядати за братом, який є 
інвалідом ІІ групи. Раптом я відчула силь-
ний удар у бік. Упала. Злякалася. У стані 
шоку встала і намагалася відійти, але не 
могла зробити ні кроку».

Ольгу Олексіївну відвезли до Першої 
міської лікарні, де і поставили діагноз: 
струс головного мозку і перелом шийки 
стегна. Через три дні постраждалу пере-
вели у клінічну лікарню залізничної стан-
ції Полтава Південна. Лікарі попередили 
Ольгу, що їй необхідна операція з заміни 
суглоба, яку потрібно зробити в стислі 
строки.

 Сам суглоб коштував 30 тисяч 700 
гривень. Загалом же за операцію варто 
було сплатити біля 37 тисяч гривень. Та-
ких грошей у хворої не було. Але впасти 
у відчай не дали колеги Ольги Олексіїв-

ни. Вони доглядали за подругою і поста-
вили собі за мету зібрати гроші. 

На прохання про допомогу відгук-
нулася адміністрація Товариства та 
профспілковий комітет. Не байдужими 
до раптового горя були і співробітники 
компанії: працівники головного офісу і 
багатьох районних філій. Їм пощастило 

зібрати близько 30 тисяч гривень. Опе-
рація пройшла успішно і зараз настав 
тяжкий період реабілітації: поки прижи-
вається штучний суглоб, Ользі Олексіївні 
протипоказано багато рухатися. Через 
п’ять  тижнів після операції Ольгу випи-
сали з лікарні. Медики говорять, що хво-

рій треба зібрати всі сили духу і просто 
пережити післяопераційний період. Це 
буде нелегко, але можливо: тепер жінка 
з надією дивиться у майбутнє.

«Дорогі мої, рідні колеги, – зверта-
ється до читачів «ІнформЕнерго» Ольга 
Олексіївна, – не існує таких слів, щоб по-
вністю висловити глибину моєї вдячності 
вам. Страшно подумати, що б зі мною 
було, якби не ваша людяність і чуйність. 
Ви не лише врятували мою ногу, ви по-
дарували мені віру в людей. Мені дуже 
хочеться напередодні Дня енергетика 
піднятися на святкову сцену і просто по-
клонитися всім вам. Та, на жаль, не ско-
ро зможу вийти, бодай, з квартири, тож 
хочу передати поклон через нашу газету. 
Бережіть у своїх глибоких серцях небай-
дужість до чужого горя. Це і робить нас 
людьми». 

 Тетяна Ярченко

Ц
ей конкурс про-
ходить на тери-
торії України уже 
вшосте і щоразу 

збирає показові приклади 
творчих медіапроектів. Орга-
нізатором змагання виступає 
Асоціація Корпоративних 
Медіа України.

«Наш конкурс покликаний 
створити стандарти кор-
поративної журналістики, 
дизайну, методів інформа-

ційного впливу на аудито-
рію, – говорить президент 
Асоціації Оксана Тодоро-
ва. – До складу журі ввійшли 
фахівці відомих видавничих 
будинків, а також автори-
тетні професіонали в галузі 
маркетингу, реклами, PR та 
управління персоналом».

Цього року в конкурсі взя-
ли участь понад 100 компа-
ній, які представили роботи 
за номінаціями в категоріях: 
корпоративна газета, жур-
нал, річний звіт, електронне 
корпоративне видання, кор-
поративний фільм, корпора-

тивна книга, корпоративний 
календар, корпоративний 
дайджест, корпоративна 
листівка, корпоративний 
сайт, корпоративний блог, 
корпоративний флеш - жур-
нал, банківська платіжна 
карта, сторінка компанії в 
facebook.

Наше Товариство предста-
вило свої творіння у 2 номі-
націях. На розгляд журі на-
дали корпоративний фільм 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: ми 
всі одна сім’я» та календар 
«Полтавщина: історія та сьо-
годення».

«Ми з нетерпінням чека-
ли оголошення переможців 
конкурсу, – розповідає на-
чальник відділу зв’язків з 
громадськістю та ЗМІ Іри-
на Бабенко. – І результати 
перевершили всі наші очіку-
вання. Фільм компанії ви-
знали кращим, а у номінації 
«корпоративний календар» 
Товариство посіло третє міс-
це».

Переглянути і оцінити кон-
курсні роботи інших ком-
паній можна на офіційному 
сайті Асоціації корпоратив-
них медіа України: 
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http://www.acmu.com.ua

У кінці листопада оголосили результати конкурсу «Краще корпо-
ративне медіа України – 2013», у якому взяло участь і ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО».

Третього жовтня у житті нашої колеги, контролера енер-
гонагляду Полтавської філії районних електромереж, Ольги 
Олексіївни Надточій сталося нещастя. Її збив автомобіль. 

Із добрих рук з любов’ю

»За перші три дні піс-
ля аварії на лікування 
колеги працівникам 
Товариства вдалося 
зібрати 
  30 тисяч грн. 

Шляхом вдосконалення до перемоги



У європейських країнах є 
різдвяна традиція: цілувати-
ся під гілкою омели. Для за-
коханих, які воліють поділи-
тися радістю свого кохання з 
оточуючими, у Лондоні була 
встановлена інтерактивна 
ялинка, гірлянди якої заго-
раються виключно від поці-
лунків.

Для того, щоб ялинка за-
мерехтіла, закохані повинні 
стати під гілку омели, до якої 

приєднані гірлянди ялинки, 
взятися за неї руками і поці-
луватися. Тільки тоді ялинка 
заграє всіма вогнями, роз-
повідаючи оточуючим про 
черговий поцілунок. Правда, 
задоволення це платне – 1 
фунт за поцілунок. Зібрані 
таким чином гроші автори 
проекту витратили на благо-
дійність.

А в Японії прагнення зна-

йти альтернативні джере-
ла енергії дійшло до того, 
що запалювати гірлянду на 
новорічній ялинці навчили 
електричних вугрів. Рибки ці 
мешкають в океанаріумі Ено-
сима, розташованому неда-
леко від Токіо. Вчений Казухі-
ко Мінава поселив декількох 
вугрів в акваріум, до якого 
приєднав невелику ялинку зі 
світлодіодними розрядами. 
Вугрі здатні генерувати роз-

ряд до 800 Вт. В акваріум з 
рибами були опущені алю-
мінієві пластини, дроти яких 
з’єднали з гірляндами ялин-
ки. Коли риби виробляли 
струм, ялинка починала го-
ріти різнокольоровими вог-
нями. І красиво, і екологічно.

Їстівні ялинки
У 2011 році у литовському 

місті Каунас були встановле-

ні відразу дві ялинки: із чіпсів 
та із шампанського. Причо-
му, пачок і пляшок на кожну 
ялинку було використано рів-
но по 2011 штук. Обидва ше-
деври навіть були заявлені до 
Книги рекордів Гіннесса як 
найбільші споруди, зроблені 
з цих незвичайних матеріа-
лів. Так, наприклад, ялинка 
з чіпсів у висоту досягала 8,5 
метрів, а із шампанського – 7 
метрів.

Із шоколаду ялинка була 
встановлена у паризькому 
передмісті Со. Для спору-
дження десятиметрового 
«дерева» використали 4 тон-
ни чорного гіркого шокола-
ду. Щоб солодка ялинка не 
впала, кондитерам довело-
ся звернутися до професій-
них інженерів і архітекторів, 
які виконали всі необхідні 
розрахунки. Заповзятливі 
та практичні французи ви-
рішили, що пропадати такій 
кількості шоколаду не мож-
на, а тому почали продавати 
шматочки ялинки по 5 євро 
за 100 грам. Встановили со-
лодку красуню 3 грудня, а 
вже 1 січня від неї не залиши-
лося навіть крихти: всі хотіли 
спробувати їстівний шедевр.

На батьківщині віскі Jack 
Daniel’s, у невеликому амери-
канському містечку Лінчбург 
(штат Тенесі) теж вирішили ві-
дійти від традиційної хвойної 
красуні. Тут створили 9-ярус-
ну різдвяну ялинку із 140 
бочок з віскі. Відкриття такої 
незвичайної ялинки було від-
святковане розпиванням со-
тень літрів елітного віскі Jack 
Daniel’s.

А у Шанхаї компанія 
Heineken виділила тисячу 
пивних пляшок на спору-
дження новорічної красуні. І, 
що саме чудове, ялинка ця 
справжнього, зеленого ко-
льору.

Унікальні дизайнерські 
ялинки

На лондонському вокза-
лі Сент-Парнас у 2011 році 
була встановлена найвища в 
світі новорічна ялинка, зро-
блена з деталей конструк-
тора Лего. Висота дерева 
становила більше 12 метрів. 
Ялинка складалася з 600 ти-
сяч кубиків Лего і 172 пласт-
масових гілок. Цікаво, що 
1,2 тисяч різнокольорових 
кульок, що прикрашають 
дерево, також зроблені з де-
талей датського конструкто-
ра. У створенні новорічного 
Лего-дерева брали участь 
лондонські школярі та скау-
ти. Дизайнером витвору став 
британець Дункан Тітмарша.

Справжнім символом 
різдвяних свят у США є ма-
газинні візки. Адже саме до 
цих свят у країні приурочені 
найбільші в році знижки. У 
торговому центрі Edgemar 
Санта-Моніки встановили 
ялинку Shopping Cart Tree із 
магазинних візків. 

Автор ідеї – художник Ен-
тоні Шмітт. Висота його ви-
твору 10 метрів. На створен-
ня конструкції знадобилося 
86 металічних візків. Це не 
перше незвичайне дерево 
Ентоні Шмітта. Оригінальні 
різдвяні ялинки художник ко-
лекціонує з 2007 року.

Аудіокасети та компакт-
диски відходять у минуле. На 
зміну їм прийшли цифрові ау-
діозаписи з Інтернету – більш 
зручний і дешевий формат. 
Зате з цифрової музики не 
зробиш різдвяну ялинку, як 
зробив її з касет і CD худож-
ник Томас Дейнінгер.

Відеогра PAC MAN не 
втрачає популярності. На 
доказ тому можна привести 
різдвяну ялинку PAC MAN 
HOLIDAY TREE, встановлену 
в центрі Мадрида.
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Наближаються зимові свята, які неможливо уявити без ялинки. У багатьох країнах світу не об-
ходяться традиційною хвойною красунею або її штучним аналогом, віддаючи перевагу ялинкам із 
незвичних матеріалів з абсолютно фантастичним дизайном. 

2011 році литовці продемонструва-
ли всім, якою може бути бюджетна 
ялинка. У місті Каунасі на площі пе-
ред торговим центром встановили 
різдвяну ялинку із 40 тисяч вико-

ристаних пластикових пляшок з-під Спрайту. Автор 
концепції екологічних ялинок – дизайнер Іоланда 
Шмідтене. Вона спочатку зробила з використаної 
тари зелені сфери, скріпила їх кабелем, а потім при-
єднала до металевого каркасу.

Найоригінальніші новорічні ялинки світу

У

Найдорожчі хвойні красу-
ні світу

Дуже цінується у світі ве-
неціанське скло, створене на 
острові Мурано. У 2006 році 
у Венеції з’явилася і різдвяна 
ялинка висотою 8,5 метрів, 
зроблена із цього скла. Вага 
її склала 3 тони. 

Якщо Мурано славиться 
найкращим у світі склом, то 
компанія Swarovski – найкра-
щими штучними кристалами. 
Саме з них і була створена 
новорічна ялинка в сінгапур-
ському магазині Swarovski 
Boutique.

Японський ювелір Гінза 
Танака вже не перший рік 
дивує публіку тематичними 
різдвяними шедеврами. При-
міром, у 2007 році він відлив 
20-кілограмового золотого 
Санта-Клауса, а роком пізні-
ше з’явилася золота ялинка 
ціною понад $ 1,5 млн. А у 
2012-му Танака перевершив 
сам себе. На початку грудня 
в його фірмовому магазині 
з’явилася різдвяна ялин-
ка, на створення якої пішло 
близько 40 кг благородного 
металу. На вигляд вона біль-
ше нагадує не дерево, а ба-
гатоярусну карусель з 50 фі-
гурками героїв діснеївських 

мультфільмів: Попелюшки, 
Русалоньки, Піноккіо. І, зви-
чайно, з Міккі Мауса: до 
цього персонажа Танака не-
байдужий давно і вже встиг 
кілька років тому зробити 
його золоту копію.

Щоб вартість різдвяної 
ялинки досягала астро-
номічних сум, їй зовсім 
необов’язково відрізнятися 

велетенською висотою. У 
2007 році в одному з торго-
вих центрів японської мере-
жі Takashimaya надійшла в 
продаж крихітна ялиночка, 
купити яку міг дозволити собі 
тільки мільйонер. Її дизайн 
був розроблений за участю 
французького квіткового бу-
тіка Claude Quincaud. Дерев-
це складалося з декількох 
сотень мініатюрних засуше-
них трояндочок. На пелюст-
ках кожної з них, як краплі 
роси, лежали діаманти, при-
везені з Австралії та Півден-
ної Африки: всього близько 
400 штук загальною вагою 
100 каратів. Приємним допо-
вненням до покупки служив 
ведмедик Тедді з діаманто-
вою підвіскою. Проте охочих 
придбати цей різдвяний су-
венір так і не знайшлося.

Вішати на різдвяну ялинку 
іграшки – минуле століття: 
набагато краще на ній ви-
глядають діаманти. Мабуть, 
з таких міркувань виходили 
представники сінгапурсько-
го ювелірного дому Soo Kee, 
вирішивши створити ялинку 
ціною понад мільйон дола-
рів. Для її декорування було 
використано 21 798 діаман-
тів загальною вагою 913 ка-
ратів. На витончені гілочки 

розмістили по 2 кришталеві 
намистини. Освітлювали всю 
цю пишність майже п’ять со-
тень лампочок. Висота де-
рева досягала шести метрів, 
вага – трьох тонн. Встанов-
лена у великому торговому 
центрі ялинка перебувала 
під цілодобовою охороною, 
але бажаючих зазіхнути на 
діамантові прикраси так і не 
знайшлося.

На відміну від своїх ко-
лег, американський ювелір 
Стів Квік вирішив створити 
різдвяну ялинку, яка повин-
на була принести не тільки 
естетичне задоволення, а й 
практичну користь. Зробле-
не з 18-каратного золота де-
ревце покрили розсипом діа-
мантів, які виконували роль 
хрусткого снігу. На верхівці 
красувалася платинова зірка 
з алмазом вагою 4,52 кара-
та. Ялинка була виставлена 
на аукціон. Всі гроші, зібрані 
з продажу, пішли до фонду 
Американського товариства 
боротьби з раком. Стів Квік 
подбав і про тих, кому така 
дорога покупка була не по 
кишені: розробив бюджетні 
посріблені і позолочені змен-
шені копії ялинки.

 Тетяна Ярченко

У готелі Emirates 
Palace Hotel в Абу-
Дабі у 2010 році 
була встановлена 
найдорожча у світі 
різдвяна ялинка. Її 

вартість склала 11 мільйонів доларів. Штучна ялин-
ка була прикрашена срібними і золотими кульками, 
коштовностями від відомих світових виробників, 
включаючи 181 діамант, смарагди, перлини, сапфі-
ри, а також браслети, намиста, сережки і годинники.

»
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Ялинка з книги рекордів Гіннесса
Найвищу плаваючу ялинку встановлюють у Ріо-де-Жанейро на озері Родріго-де-
Фрейтас. Вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннесса за свій металевий 
каркас з 15 рівнів, який досягає 85 метрів. 
Символ Різдва і Нового року по висоті можна 
порівняти з 29-поверховим будинком, а вага 
сталевої конструкції становить 542 тонни.
Довжина гірлянд цієї гігантської ялинки - 
більше 100 кілометрів, а лампочок  
на ній більше 3 мільйонів.

Ялинка,
вартістю 11 млн $



З 
полтавською землею життя 
поета поєднав так званий 
період «трьох літ» – 1843 – 
1846 років. Тут Тарас Григо-

рович написав чимало творів і намалю-
вав не одну картину. 

У повісті «Близнецы» Полтава згаду-
ється близько 30 разів. Саме на Полтав-
щині відбувається дія поеми «Наймич-
ка», написані вірші «Сліпий», «Великий 
льох», «Холодний Яр», «Псалми Давидо-
ві», «Минають дні, минають ночі», «Ма-
ленькій Мар’яні».

Нелегко знайти приклад тіснішого єд-
нання письменника і художника з пол-
тавським краєм. Місця, відвідані Шев-
ченком, а також перекази та легенди, 
створені на Полтавщині під впливом 
його перебування тут, – все це стало 
безцінним культурним надбанням краю. 

На землю Полтавщини Тарас Шевчен-
ко вперше ступив у травні 1843 року. Це 
сталося в Прилуцькому повіті. Після від-
відання Києва та Кирилівки Шевченко 
наприкінці червня прибув через Переяс-
лав і Пирятин до Євгена Гребінки в Убє-
жище (тепер Мар’янівка Гребінківського 
району), звідки за кілька днів Гребінка 
повіз поета в Мойсівку до Тетяни Густа-
вівни Волховської на панський банкет 
(тепер Мойсівка Драбівського району 
Черкаської області). Звідси, після зна-
йомства поета з багатьма знатними 
родинами полтавських діячів, пролягли 
дороги Шевченка до Ковалівки, маєтку 
Олексія Капніста, у Яготин до Рєпніних, у 
Березову Рудку до Закревських, у Лино-
вицю до Якова де Бальмена, в Ісківці до 

поета і фольклориста Афанасьєва-Чуж-
бинського, у Малютинці на Пирятинщині 
до Селецьких.

Часто Тарас Шевченко відвідував ма-
єток панів Закревських у селі Березова 
Рудка Пирятинського повіту. Уперше 
приїхав сюди влітку 1843 року. У селі час-
то зустрічався з Софією Закревською, 
яка на той час була відомою російською 
письменницею. Вони знаходили цікаві 
спільні теми, які хвилювали обох. Госпо-
дарем Березової Рудки був Платон За-
кревський, духовно обмежена і жорсто-
ка людина. За історичними даними, він 
шмагав кріпаків на власній конюшні. Пан 
Закревський мав красуню-дружину. Ган-
на була молодшою від чоловіка на двад-
цять років. Тарас Шевченко захопився 
її вродою. І дівчина відповіла взаємніс-
тю на кохання поета. Тарас намалював 
портрет Ганни, присвятив їй вірші «Якби 
зустрілися ми знову», «Г.З».

Усміхнися, моє серце,
Тихесенько-тихо,

Щоб ніхто і не побачив...

На початку лютого 1844 року Тарас 
Григорович виїхав до Москви. Друга, 
найтриваліша за часом, подорож Шев-
ченка на Полтавщину відбулася в 1845–
1846 роках. Поет жив у маєтку свого 
друга, відставного майора, поміщика 

Лук’яновича у селі Мар’їнське поблизу 
Миргорода, де виконав портрет госпо-
даря. Звідси Тарас Григорович здійснив 
виїзди до Яготина, Полтави, Шедієвого, 
Устивиці, Сорочинців тощо.

Та повість було написано пізніше, під 
час заслання, а тут, у Полтаві, Шевчен-
ко розгорнув мольберт і намалював оте 
«гніздечко на калині», покинуте поетом, 
про яке писав ще в 1838 році.

Цей малюнок став важливим доку-
ментом при відбудові 1969 року хати 
Котляревського. Велику цінність має й 
зображення Успенського собору.

Над водою гне з вербою
Червону калину;

На калині одиноке
Гніздечко гойдає, –

А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.

Під час перебування в Полтаві Шечен-
ко намалював і Хресто-Воздвиженський 
монастир. 

Нині у Полтаві є вулиця Шевченка, 
пам’ятник поету (роботи скульптора
І.П. Кавалерідзе, 1926 р.), невеликий ма-
льовничий і затишний парк ім. Шевчен-
ка, що виник за рішенням Полтавського 
міськвиконкому в 1963 р. навколо Дуба 
Шевченка.

 Тетяна Ярченко
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Шевченкове слово у віках не старіє
До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка

Відомий поет, художник, письменник увійшов в історію 
своїм самобутнім талантом. Живописна і поетична творчість 
Тараса Шевченка, пов’язана з Полтавщиною, стала темою кор-
поративних календарів Товариства.

Незабутнє враження залишила у Шевченка Полтава, куди поет при-
був наприкінці червня 1845 року разом із Олександром Лук’яновичем. 

Ще раніше образ Полтави зливався в уяві Шевчен-
ка з образом самого Котляревського. Поза 

сумнівом, що саме Котляревський привабив 
до Полтави молодого Шевченка. 

Слід обрати «свій» 
музичний інструмент

Зараз Миколі Плотницькому здається, 
що в його житті музика була завжди. З 
дитинства вона радувала, хвилювала, 
розраджувала. 

Почалося усе з того, що у селі, де він 
проживав, при клубі був оркестр, у яко-
му юний Микола вчився грати на трубі.

Вже незабаром його талант та старан-
ня педагогів дали результати, і він почав 
успішно освоювати музичний інстру-
мент. 

– Цікава пора дитинства, коли кожен 
день приносить щось нове та захопливе, 
на обрії безліч вражень, – ділиться чоло-
вік. – Не без задоволення я згадую свої 
перші виступи перед публікою. 

Микола Плотницький розповідає, 
що завжди прагнув наповнити своє 
життя музикою, але в той же час його 
приваблювали точні науки. Після закін-
чення школи подав документи на вступ 
до Дніпропетровського інституту заліз-
ничного транспорту, бо вирішив стати 
інженером-електромеханіком. Музики 
не полишав. У якості соліста духового 
оркестру неодноразово ставав пере-
можцем обласних музичних конкурсів. 
Після закінчення вищого навчального 
закладу пішов працювати за технічною 
спеціальністю.  

– Отримавши свою першу зарпла-
ту, я попрямував до спеціалізованого 
магазину, де придбав акордеон, адже 
давно мріяв навчитися грати на цьому 
музичному інструменті. Нарешті бажан-
ня здійснилося. Моя перша робота мала 
роз’їзний характер, трудитися часто 
доводилося далеко від дому. Після за-
кінчення трудового дня проводив час 
за освоєнням нового інструменту, читав 
спеціальну літературу. Найважче було, 
так би мовити, поєднати в акордеоні 
голосову та басову частини, змусити 
музику лунати органічно. Інструмент не 
одразу піддався, здається, що на трубі 
грати навчитися було легше, адже там 

усього кілька кнопок. 
Акордеон виявився непро-

стим інструментом: у нього ши-
рока палітра звучання і великий 
діапазон можливостей, через це 
музиканти всього світу захоплю-
ються грою на акордеоні. По мірі 
набуття навичок, вдосконалення 
техніки у Миколи Андрійовича 
виникало бажання грати все 
більше і більше. Це захоплення 
завжди було для душі.  

Полтавщина –
 край співочих людей

Микола Плотницький розпо-
відає, що народився у Дніпро-
петровській області, але доля 
розпорядилася таким чином, 
що він переїхав на Полтавщину. 
У філію працювати влаштувався 
1991 року. 

Полтавський  край зустрів 
його привітно, радувало те, що 
тут мешкають приємні, гостинні 
і дуже талановиті люди.

– Мені було цікаво дізнатися, 
що Глобине – це місто, де багато музи-
кантів.   У районі налічувалося чотири 
народні хори, духовий оркестр зі зван-
ням народного і так далі. Завдяки тому, 
що бажання бути енергетиком вдалося 
добре поєднати з прагнення до творчос-
ті, я поринув у музику.  Цікавлюся її впли-
вом на здоров’я, адже став помічати, 
що мелодії здатні позбавляти від утоми, 
поганого настрою тощо. Існує теорія, 
що музика може систематизувати ор-
ганізм на клітинному рівні, а спеціально 
підібрані композиції несуть оздоровчий 
ефект, – продовжує чоловік. – Гра на му-
зичних інструментах здатна покращува-
ти пам’ять, допомагає удосконалювати 
розумові здібності. 

Миколі Андрійовичу подобається ви-
конувати на акордеоні музичні компози-
ції таких авторів, як Й. Бах, Я. Подбєль-
ський, із наших сучасників – Р. Гальяно, 

Р. Бажилін, М. Лерганж. Ноти із їхніми 
творами часто діставав у Полтавському 
музичному училищі імені М.В. Лисенка, 
Вінницькому музичному училищі, туди ж 
звертався за консультаціями. 

На сьогоднішній день у колекції музи-
канта – чотири акордеони, кожен з яких 
особливий. Один він використовує для 
виконання лише ліричних творів, на ін-
шому звучить тільки вишукана класика, 
третій – для естрадної музики.

Микола Плотницький неодноразово 
брав участь у місцевих оглядах худож-
ньої самодіяльності. Але найбільше за-
доволення для нього – це грати на акор-
деоні для дружини, адже вона повністю 
розділяє його музичне захоплення. Лю-
бов до мелодії передалася у спадок і їх-
ній доньці, яка освоїла фортепіано. 

– На мою думку, глибоку і надзвичайно 
красиву музику здатен народжувати ще 
один інструмент – баян, – додає чоловік. 

Окрім цього, він любить спорт, адже 
дуже цінує рух, активність, енергію. І не 
шкодує вільного часу на свої захоплен-
ня.

 Ірина Малашецька
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Коли у душі звучить музика
Мелодії супроводжують людину протягом життя, наповнюють події новим змістом, втішають 

і надихають. Багато років тому Микола Плотницький, який трудиться диспетчером Глобинської 
філії, вирішив, що музика стане його основним захопленням. 

а Полтавщині бага-
то співочих і тала-

новитих людей, які здатні раду-
вати своєю творчістю.

Н

»Для мене в процесі вдосконалення немає меж, 
це стосується і основної професійної діяльності, 

і улюбленого заняття – музики»,  
– Микола Плотницький.



   1 січня
Ніні ПЛІНЧІ, прибиральнику Зіньків-
ської філії
Зої БАБІЧ, старшому інспектору з ка-
дрів КремТЕЦ
Віктору САЮ, е/монтеру ОВБ Кремен-
чуцької філії 

    4 січня
Олександру ЛЕБЕДЕНКУ, охороннику 
Чорнухинської філії

   7 січня
Івану МОЖЧІЛЮ, водію Чорнухинської 
філії

   9 січня
Володимиру МОВЧАНУ, водію Кремен-
чуцької філії

   10 січня
Наталії РЕКІ, техніку групи реалізації 
Кременчуцької філії

   11 січня
Олегу РОМАНЧУКУ, директору зі збу-

ту електро- і теплоенергії 

     14 січня
Василю ВОРОБЕЮ, тесляру Миргород-
ської філії

   18 січня
Михайлу УСТУПНОМУ, електромонте-
ру ОВБ Шишацької філії

   20 січня
Любові БІЛЕНЬКІЙ, інженеру Кобе-
ляцької філії

   21 січня
Володимиру ПЕТРОВУ, охороннику 
КремТЕЦ

   22 січня
Володимиру МОТОРНОМУ, заст. на-
чальника Карлівської філії зі збуту е/е 

   23 січня
Якову ШЕБЕДІ, водію Зіньківської філії

   24 січня
Ользі НІКОНОВІЙ, заст. начальника 
Кременчуцької філії зі збуту е/е

Павлу ЄВМЕНЕНКУ, е/монтеру ОВБ 
Лубенської філії
Валентині КОРНІЄНКО, провідному 
економісту зі збуту е/енергії – керівнику 
групи Полтавської філії міських елек-
тромереж

   26 січня
Миколі ЧЕРЕВАНЮ, водію Глобинської 
філії

   27 січня
Анатолію ПАНЧЕНКУ, інженеру ВТВ
Віктору БЕССАРАБУ, начальнику зміни 
електричного цеху КремТЕЦ 
Надії САРАЖІ, інженеру ВТГ Мирго-
родської філії 

   30 січня
Миколі СЕМЕНЦЮ, контролеру енерго-
нагляду Кобеляцької філії
Віктору ДЕНИСЕНКУ, начальнику Чор-
нухинської філії

   31 січня
Івану СЛИНЬКУ, начальнику Лубен-
ської філії

Павлу ЄВМЕНЕНКУПавлу ЄВМЕНЕНКУ

Щирі вітання нашим ювілярам
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   1 січня
Володимира ЧИЖЕВСЬКОГО, началь-
ника лабораторії протиаварійної авто-
матики

   3 січня
Наталію КАНІВЕЦЬ, завідувача складу 
відділу з організації закупівель 

   4 січня
Валентину ЗАМУЛУ, заступника гол. 
бухгалтера – керівника групи обліку пла-
тежів та витрат
Віктора СУСІКА, начальника СМіТ

   8 січня
Віктора МИХАЙЛОВА, заступника ди-
ректора з економічної безпеки КремТЕЦ

   9 січня
Олега СЛИНЬКА, начальника Оржиць-
кої філії

   10 січня
Ірину СТАВИЦЬКУ, заст. директора 
ЮД з претензійної роботи
Костянтина ГАРМАША, заст. началь-
ника Лохвицької філії зі збуту е/е
Валерія СЛИНЬКА, начальника або-

нентської групи Оржицької філії

   14 січня
Юрія ВИШАРА, заступника фінансово-
го директора
Олександру МАРТЮК, завідувача скла-
ду відділу з організації закупівель

   16 січня
Олега ЧУГУЯ, начальника абонентської 
групи Великокохнівської філії

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

   18 січня
Ольгу МИХАЙЛОВУ, начальника або-
нентської групи Карлівської філії

   21 січня
Ірину ДЬЯЧЕНКО, начальника служби 
балансів електроенергії 

   22 січня
Олександра ПОНОМАРЬОВА, помічни-
ка заступника директора департамен-
ту безпеки та охорони

   24 січня

Сергія СЕВІДОВА, технічного директо-
ра 
Михайла КАЛЮЖНОГО, заст. началь-
ника Красногорівської філії з передачі 
е/е

   25 січня
Наталію ЗАЛУЖНУ, начальника на-
вчально-курсового центру 

   26 січня
Сергія КАПИНОСА, начальника дільни-
ці № 2 Кременчуцької філії 

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

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

   31 січня
Наталію ЗЕЛЬСЬКУ, начальника адмі-
ністративно- господарчого відділу 
Григорія ГЛУЩЕНКА, начальника цен-
тральної диспетчерської служби
Василя ШЕВЧЕНКА, начальника або-
нентської групи Котелевської філії 

Вітаємо народжених у січні
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