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Подяку голови Правління 
підприємства отримав 
Юрій Степанович Олексієнко
із Великокохнівської філії.

»»» ст. 3

Урочисте святкування
У 2015 році Кременчуцька теплоелектроцентраль широко відзначила 

ювілей і відкрила нову сторінку своєї славної історії.

Нагороди та відзнаки різного 
рівня для працівників компанії 
стали приємним подарунком до 
Дня енергетика.

 »»» ст. 6-7

Спроба викрасти 
електрообладнання 

компанії закінчилася 
для зловмисників не-
втішними наслідками.

»»» ст. 13



Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з професійним святом – 

Днем енергетика!
У 2015 році колектив ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

вкотре довів свій високий професіоналізм, зіштовхнув-
шись з непростими реаліями сьогодення. Хвилювань 

наразі дійсно достатньо, але головне, що ми дивимось 
вперед з великою надією і з бажанням примножувати 
здобутки. Товариство динамічно працює, забезпечую-
чи умови для стабільного та надійного поступу регіону.  

Завдяки високому професіоналізму людей, які при-
святили себе роботі у Товаристві, воно має репутацію 

надійного і стабільного партнера у галузі 
господарства Полтавської області.  

У великій енергетичній родині завжди були затребу-
вані спеціалісти, готові брати на себе відповідальність, 
шукати нові підходи і методи роботи, віддаватися своїй 

справі та прагнути постійного вдосконалення.  
Висловлюю вам щиру вдячність за професіоналізм, 

вірність обраній справі. Бажаю впевненості у завтраш-
ньому дні, оптимізму, нових успіхів у важливій та над-
звичайно відповідальній роботі на благо споживачів, 

підвищення рівня професійної діяльності, добра і 
тепла вам та вашим близьким. 

 
Євген Засіменко, 
голова Правління 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Шановні енергетики!
Завдяки самовідданості колективу Товариства у до-

мівках, організаціях та установах області завжди світ-
ло, тепло і від того затишно. Без такого блага цивілі-

зації, як енергетика, сьогодні неможливо уявити життя 
сучасної людини.  Ви забезпечуєте життєдіяльність 

усіх галузей народного господарства регіону. І навіть у 
складних умовах проявляєте високу трудову майстер-

ність, роблячи все для поступу компанії. 
Я вдячний всім працівникам та пенсіонерам 

підприємства за вашу самовідданість, 
великі трудові досягнення і 

прагнення зробити життя людей 
комфортнішим та зручнішим. 

У свою чергу, профспілковий комітет компанії у 
щоденній роботі виступає за дотримання інтересів 

працівників підприємства на основі Колективного до-
говору. Зокрема, опікується питаннями 

заробітної плати енергетиків, охорони праці.
Бажаю вам міцного здоров’я та творчого натхнення, 

добробуту і родинного затишку, мудрості і 
далекоглядності, високих досягнень, 

успіхів у праці та нових звершень.

Володимир Абрамов,
голова профспілкового комітету

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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- Юрію Степановичу, ма-
буть, надзвичайно приєм-
но отримувати заслужену 
винагороду за сумлінну 
працю?

- Так, я дуже вдячний ке-
рівництву Великокохнівської 
філії за високу оцінку моїх 
трудових заслуг. Особливо 
приємно було отримувати 
Почесну грамоту Міністер-
ства енергетики та вугільної 
промисловості України, бачи-
ти своє фото серед кращих 
працівників на Дошках Поша-
ни нашого підрозділу і всього 
підприємства. 

- Як складалася Ваша 
трудова діяльність в ком-
панії?

- Я був прийнятий у філію 
на посаду електромонтера 
групи випробувань та вимі-
рювань у 1985 році. У 2005 
році переведений на посаду 
електромонтера з експлуа-
тації розподільчих мереж, а 
два роки тому став електро-
монтером з експлуатації роз-
подільчих мереж дільниці з 

технічного обслуговування та 
ремонту р/м 0,4-10 кВ.

- Розкажіть про колек-
тив, у якому ви зростали та 
набували нового досвіду?

- На кожній із посад, на яких 
мені довелося працювати, я 
мав можливість розвивати-
ся та навчатися. Окрім того, 
завжди відчував підтримку 
керівництва філії. Дуже при-
ємно, коли начальник підроз-
ділу, його заступник, а також 
майстри дослухаються до 
проблем колективу, сприя-
ють їх вирішенню. У такій об-
становці набагато краще пра-
цюється. 

Зазначу також, що по-
щастило з колегами, мені 
вдалося налагодити довірли-
ві відносини у філії. З цими 
людьми я пережив тридцять 
років. Чому я сказав пере-

жив? Та тому, що з працівни-
ками Великокохнівської філії 
нам довелося багато чого 
пройти, починаючи від 80-х. 
Потім настали непрості 90-ті 
з масовими крадіжками елек-
трообладнання. Після цього 
настав значно легший для 
кожного з нас період.

Чимало снігопадів та трав-
невих негод ми пережили, 
успішно долаючи їх наслідки 
та відновлюючи електропос-
тачання. 

- Що на Вашу думку най-
важливіше для працівника 
енергетичної професії?

- У першу чергу, потрібно 
знати і дотримуватися пра-
вил безпечної експлуата-
ції електроустановок,  щоб  
працюючи на небезпечних 
ділянках, не наражати себе 
на травмування. Окрім того, 

слід цікавитися обладнанням, 
яке доводиться ремонтувати 
або замінювати. Я давно вже 
вивчив всі розподільчі мере-
жі, розподільчі пристрої та 
трансформаторні підстанції 
0,4-10 кВ у нашому підрозді-
лі. І це мені дуже допомагає в 
роботі.

- На Вашу думку, чому не 
всі, хто приходить в енер-
гетику, залишаються тут 
працювати?

- Складно сказати. У кож-
ного можуть бути різні при-
чини. Але скоріше все, всі 
шукають своє покликання. 
Я, скажімо, закінчив училище 
за іншою спеціальністю, але 
прийшов у Великокохнівську 
філію і знайшов тут справу до 
душі. Інші працівники, навпа-
ки, зіштовхнувшись зі склад-
ними трудовими буднями, не 
витримують навантаження і 
шукають для себе іншу спеці-
альність. 

- Чи замислювались Ви 
коли-небудь над тим, аби 
змінити професію?

- Ні, мені подобається те, 
чим я займаюся, і так було 
завжди.

- Дякую Вам за розмову.
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Набутий досвід поколінь

«Ми не довго думали, коли постало питання про те, 

чию кандидатуру запропонувати для відзначення 

Подякою голови Правління. Її зазвичай отримують 

кращі працівники, а Юрій Олексієнко саме із такої 

когорти. Він дуже любить те, чим займається, 

і віддає своїй роботі багато часу та зусиль. 

Примітно, що коли трапляється негода, а в Юрія 

Степановича вихідний, то він завжди цікавиться, 

чи не потребують колеги його допомоги. Окрім 

того, він подає багато слушних пропозицій, які 

стосуються роботи обладнання, має великий 

авторитет у колективі як один із найстаранніших 

та найдосвідченіших працівників підрозділу», - 

розповідає начальник Великокохнівської філії 

Валерій Чечель.

Цього року з нагоди Дня енергетика Подяку голови Правління та нагрудний знак 

«Знак Пошани» отримує електромонтер з експлуатації розподільчих мереж дільниці 

технічного обслуговування, ремонту розподільчих пристроїв та трансформаторних 

підстанцій 0,4-10 кВ Великокохнівської філії Юрій Олексієнко. До речі, 2013-го року він 

уже був удостоєний цієї почесної відзнаки. Ми поспілкувалися з одним із найкращих 

енергетиків підрозділу і дізналися, як складалася його професійна діяльність. 



Працюємо для до-
бробуту споживачів

- Олексію Миколайови-
чу, з якими виробничими 
показниками підприєм-
ство зустрічає свій півсто-
літній ювілей?

- На сьогоднішній день усі 
наші зусилля спрямовані, 
перш за все, на забезпечен-
ня поточної працездатності. 
Протягом останніх двох-трьох 
років ми займалися питання-
ми економіки. Завдяки роз-
робці цільової програми по 
заміні фільтруючих матеріалів 
на водопідготовці вдалось 
на третину знизити витрати 
води. У 2014-му, порівняно з 
останніми принаймні десять-
ма роками, у нас вийшли мі-
німальні витрати умовного 
палива на одиницю продукції. 
Цього вдалося досягти за-
вдяки багатьом факторам, 
у першу чергу професійним 
якостям наших працівників, 
покращенню трудової дисци-
пліни тощо.

- Які завдання Ви стави-
те перед трудовим колек-
тивом на найближчу пер-
спективу?

- У першу чергу, хотілося б 
розвитку, встановлення біль-
шої кількості обладнання, 
робота якого направлена на 
зниження собівартості на-
шого виробництва, зокрема 
електроенергії, що досить 
висока. В основному ціну цієї 
продукції визначає вартість 
дуже дорогого природного 
газу. 

Плануємо розвивати основ-
не обладнання з метою по-

кращення економіки станції, 
хочемо закінчити проекту-
вання і потенційну установ-
ку утилізаційної турбіни, аби 
працювала в парі з турбо-
генератором №3, що на сьо-
годні не задіяний у повній мірі.

Хотілося б більше часу, 
уваги і, головне, фінансів 
приділяти нашим тепломагі-
стралям для забезпечення 
передачі достатньої кількості 
теплової енергії, необхідної 
для обігріву житлового фон-
ду, підприємств, установ і 
постачання їм гарячої води. 
Адже більшості з них випо-
внилося 30-40 років. Питання 
вирішується завдяки тому, 
що ми міняємо ці тепломере-
жі частинами, хоча плануємо 
і масштабну реконструкцію 
в центральній частині міста 
Кременчука. 

- Станція свого часу про-
ектувалася і розширювала 
свої потужності пропорцій-
но до того, як ріс і розви-
вався Кременчук... 

- Справді це так. Кожен на 
теплоелектроцентралі добре 
усвідомлює, що наш трудо-
вий поступ є запорукою роз-
витку та стабільності промис-
лових і побутових споживачів 
лівобережної частини міста. 
Тому ми працювали і продо-
вжуємо трудитися для наших 
споживачів, забезпечуємо 
тепловою енергією у вигля-
ді гарячої води, підігрітої на 
станції, лівий берег міста. Без 
пари 10-16 ата, що виробля-
ється нами, Кременчуцький 

нафтопереробний завод не 
здатен функціонувати взагалі. 

Допоки станція працює 
у звичному, безаварійному 
режимі, наша діяльність за-
лишається непомітною і бу-
денною. І лише збої, які, до 
речі, відбуваються не з вини 
колективу, можуть приверну-
ти до неї увагу містян, але це 
трапляється вкрай рідко. 

- Як Ваш колектив пла-
нує відзначити свій юві-
лей?

- Подія визначна і святкува-
ти її звісно ж будемо. Урочис-
тості розпочнуться 17 грудня, 
ми плануємо зібрати та вша-
нувати ветеранів на нашій 
станції, 25-го грудня у Кре-
менчуцькому Палаці культури 
«Нафтохімік» відбудеться ве-
ликий святковий концерт для 
працівників ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» з нагоди про-
фесійного свята Дня енер-
гетика, відзначення якого ми 
суміщаємо з нашим ювілеєм. 
Підготовлено цікавий корпо-
ративний ролик про історію 
та сьогодення станції, друком 
виходить видання про її пра-
цівників. Створюючи його, 
ми ставили за мету розпові-
сти про досягнення славного 

трудового колективу Кремен-
чуцької ТЕЦ.   

Продовжуючи тему вироб-
ничого поступу теплоелек-
троцентралі, зазначу, що на 
підприємстві сформувалося 
багато трудових династій. 
Дехто з нинішніх енергетиків 
навіть виріс тут, адже прожи-
вав у бараках, які були роз-
ташовані на території ТЕЦ. 
Переконаний, що спадко-
вість поколінь разом з іншими 
факторами допомагає колек-
тиву виконувати найскладніші 
завдання. Енергетики тру-
дяться на славу, щоб з упев-
неністю говорити про досяг-
нення шановним ветеранам 
та молоді, яка приходить на 
підприємство з вірою, надією 
і глибоким переконанням у 
стабільному розвитку тепло-
електроцентралі. 

Щиро вітаю колектив 
станції ювілеєм. Висловлюю 
вдячність за працелюбство, 
витримку, високий профе-
сіоналізм, вірність загаль-
ній справі – роботі на благо 
Кременчука і добробуту його 
жителів. Бажаю впевненості 
у завтрашньому дні, дина-
мічного розвитку та успіхів у 
професії. 
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31 грудня цього року Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛ-

ТАВАОБЛЕНЕРГО» відзначає свій 50-річний ювілей. 

Колектив станції, щодня долаючи складні обставини, 

ефективно виконує поставлені завдання, закладає 

міцний фундамент для добробуту кременчужан, 

забезпечує поточну працездатність обладнання. У 

підсумковому інтерв’ю, присвяченому півстолітньому 

ювілею теплоелектроцентралі, про виробництво і не 

тільки розповів її директор Олексій Алєксєєнко.

- Олеже Віталійовичу, від 
чого залежать пріоритетні 
напрямки роботи техніч-
них підрозділів Кремен-
чуцької станції?

- Основною метою для ко-
лективу було і залишається 
виконання завдань, закладе-
них у щорічній інвестиційній 
програмі Кременчуцької те-
плоелектроцентралі. Вихо-
дячи із фінансування, обира-
ються пріоритети діяльності. 
Велика увага приділяється 
забезпеченню стабільного 
функціонування технологіч-
ного обладнання.

Протягом останніх років 
виконані значні обсяги робіт 
із заміни та модернізації елек-
тричного обладнання ВРП-
150 кВ, повністю замінені 
повітряні вимикачі на елега-
зові, маслонаповнені вводи 
трансформаторів зв’язку на 
вводи з полімерною ізоляці-
єю, замість застарілих роз-
рядників 6-35-150 кВ вста-
новлені сучасні обмежувачі 
перенапруг, продовжується 
заміна зношених і мораль-
нозастарілих роз’єднувачів 
150 кВ, ведеться планомірне 
впровадження сучасних типів 
мікропроцесорного захисту 
електрообладнання (ДЗШ, 
ПРВВ та ЧДА 150 кВ, а та-
кож резервних захистів пові-
тряних ліній 150 кВ) замість 
застарілих релейних схем. 
Здійснюється поступова за-
міна обладнання, що вже не 
відповідає потрібним техніч-
ним характеристикам та не 
виконує покладених на нього 
завдань, а саме замінені ПВТ 
ТГ-1, поверхні нагріву ПВТ ТГ-
2, бойлерної установки ТГ-4 
та теплообмінних апаратів 
схем регенерації ТГ-1,2 низь-
кого тиску.

- Яка основна мета про-
ведення перелічених Вами 
робіт?

- Всі ці заходи потрібні для 
того, щоб у нас була мож-
ливість значно зекономити 
паливні ресурси. Станція 
стала однією з небагатьох, 
де встановлені частотні пе-
ретворювачі виробництва 
АВВ прямого підключення 
для 6 кВ двигунів потужністю 

630-710 кВт мережних насо-
сів. Це обладнання працює 
вже більше трьох років, до-
зволяючи економити елек-
троенергію та забезпечувати 
надійний режим роботи в 
зимовий період, адже саме 
в опалювальний сезон на-
вантаження по мережевій 
воді дуже великі і нерівномір-
но розподілені. В денну пору 
вони більші, в нічну менші. 
Для того, щоб обладнання 
функціонувало стійко в зада-
них параметрах використову-
ється частотне регулювання. 

- Для обслуговуван-
ня складного, подекуди 
унікального, обладнання 
станції потрібні найкращі 
спеціалісти, чи не так?

- Так, робота на станції 
вузько спрямована. На нашо-
му підприємстві, наприклад, 
слюсар з ремонту парогазо-
турбінного устаткування ви-
конує роботи на обладнанні, 
що має унікальний характер 
та індивідуальне виготовлен-
ня, і це справедливо для біль-
шості професій, які є на ТЕЦ. 
Цьому його практично ніде не 
вчать, тому фахівцям дово-
диться набувати необхідних 
знань вже безпосередньо на 
виробництві. Робітники уні-
кальних професій приходять 

на станцію зазвичай у моло-
дому віці і поступово, крок за 
кроком, ремонт за ремонтом 
під керівництвом більш до-
свідчених колег, освоюють те, 
що не викладають у жодному 
навчальному закладі. 

Навіть молоді фахівці з 
профільною освітою на стан-
ції зіштовхуються з новими 
завданнями. Так сталося і зі 
мною. Свого часу я навчався 
на інженера-електрика. Од-
нак прийшовши на підпри-
ємство, зрозумів, що потріб-
но всьому вчитися з самого 
початку. У нас встановлене 
унікальне обладнання, обслу-
говувати яке мають унікальні 
спеціалісти. Зокрема, я го-
ворю про дві турбіни на те-
плоелектроцентралі чеського 
виробництва. В Україні поді-
бні установки є лише ще на 
одній станції за виключенням 
нашої, тому отримати прак-
тичні навички роботи з ними 
неможливо.  

- Якими, на Вашу думку, 
якостями повинні бути на-
ділені працівники, які оби-
рають для себе професію 
енергетика?

- Я пишаюся нашим колек-
тивом, більшість із яких має 
такі важливі риси, як само-
відданість та працьовитість. І 

так було завжди. На Кремен-
чуцьку ТЕЦ я влаштувався 
у 1993 році. Я пригадую, що 
тоді якраз назрівала криза в 
енергосистемі України. Стан-
ція працювала в режимі об-
меження подачі палива. Іноді 
працював лише один енерге-
тичний котел, решта знаходи-
лася у ремонті. 

І навіть із тих складних 
умов ми виходили завдяки 
самовідданості людей, які 
трудилися на станції на всіх 
рівнях, від керівництва, яке 
намагалося в ті час вирішити 
питання постачання палива, і 
начальників цехів, що не зна-
ли вихідних і при потребі при-
їздили сюди організовувати 
ремонтні роботи, до опера-
тивного та ремонтного пер-
соналу, який усував неполад-
ки, експлуатував обладнання 
у дуже складних умовах. Від-
тоді, як я став головним інже-
нером Кременчуцької ТЕЦ, 
віра в наш колектив тільки 
утвердилася. 

Я також хотів би привітати 
наш славний трудовий колек-
тив із 50-річчям з дня ство-
рення станції і побажати всім 
працівникам та їх родинам 
міцного здоров’я, оптимізму, 
радості, родинного затишку і 
святкового настрою. 
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До ювілейних дат прийнято підбивати підсумки зробленого та визначати перспективи 

подальшого розвитку. Якими основними виробничими завданнями характерний поточний 

та попередні роки в інтерв’ю розповів заступник директора - головний інженер тепло-

електроцентралі Олег Вертепний. 
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Почесне звання «Заслужений енергетик України» при-
своєно:

Вертепному Олегу Віталійовичу, заступнику директора – 
головному інженеру Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО».

Подякою голови Правління та нагрудним знаком «Знак 
Пошани» нагороджено та занесено персональні дані до 
Книги пошани ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:

Олексієнка Юрія Степановича, електромонтера з експлуа-
тації розподільчих мереж 5 групи Великокохнівської філії.

Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України» на-
городжено:

Лук’яненка Валерiя Миколайовича, диспетчера підприєм-
ства центральної диспетчерської служби;

Уступного Михайла Григоровича, електромонтера опера-
тивно-виїзної бригади 5 групи Шишацької філії.

Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості України нагороджено:

Артеменко Тетяну Миколаївну, начальника лабораторії ме-
талів Кременчуцької ТЕЦ;

Замкового Володимира Олександровича, начальника 
Карлівської філії;

Костюка Едуарда Григоровича, е/монтера з ремонту апа-
ратури релейного захисту й автоматики 6 розряду СРЗА;

Федоренка Олексія Івановича, електромонтера з експлуа-
тації розподільчих мереж 5 групи Кобеляцької філії;

Шрамко Катерину Іванівну, начальника відділу по роботі з 
побутовими споживачами електро- та теплоенергії.

Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промис-
ловості України нагороджено:

Дерида Миколу Івановича, електромонтера з обслугову-
вання підстанцій 3 групи Семенівської філії;

Кайсіна Андрія Ремовича, старшого машиніста турбінного 
відділення 7 групи Кременчуцької ТЕЦ;

Канівець Наталію Дмитрівну, завідувача складу відділу ма-
теріально-технічного забезпечення;

Лекторського Олександра Вiкторовича, заступника ди-
ректора комерційного з передачі електро- та теплоенергії;

Поліча Анатолія Миколайовича, заступника начальника 
служби по роботі з персоналом ЦДС;

Ревегу Ольгу Іванівну, заступника директора з економіки 
Кременчуцької ТЕЦ;

Чекіса Ігоря Вікторовича, електромонтера з експлуатації 
електролічильників 4 групи Лубенської філії.

Подякою Міністерства енергетики та вугільної промис-
ловості України нагороджено:

Багмета Сергія Борисовича, слюсаря-ремонтника 6 роз-
ряду Кременчуцької ТЕЦ;

Голишкіна Анатолія Юрійовича, заступника головного ін-
женера з експлуатації Кременчуцької ТЕЦ;

Данилейка Юрія Олександровича, начальника зміни елек-
тростанції Кременчуцької ТЕЦ;

Дудник Галину Борисівну, начальника хімічного цеху Кре-
менчуцької ТЕЦ;

Дудника Павла Васильовича, майстра виробничої дільниці 
1 групи служби засобів обліку електро- та теплоенергії;

Клементьєва Андрія Олеговича, заступника начальника 
виробничо-технічного відділу Кременчуцької ТЕЦ;

Козкаченка Юрія Михайловича, електрослюсаря з ремон-
ту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань елек-
тростанцій 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ;

Костенка Віктора Леонідовича, заступника начальника 
району з ремонту Кременчуцької ТЕЦ;

Мартинюк Оксану Миколаївну, начальника фінансового 
відділу;

Мирошниченка Віталія Володимировича, штукатура 5 
розряду служби експлуатації будівель і споруд;

Олексієнка Василя Івановича, електромонтера диспет-
черського устаткування та телеавтоматики 6 розряду служби 
телекомунікацій;

Остренка Анатолія Володимировича, слюсаря з ремон-
ту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 4 розряду 
Кременчуцької ТЕЦ;

Писаренка Олександра Володимировича, е/монтера з 
експлуатації р/мереж 4 групи Великобагачанської дільниці з ТО 
і ремонту розподільчих мереж 0,4-10 кВ Красногорівської філії;

Потапенка Івана Миколайовича, електромонтера опера-
тивно-виїзної бригади 3 групи оперативно-диспетчерської групи 
Гадяцької філії;

Рудька Олексiя Михайловича, електромонтера з експлуа-
тації розподільчих мереж 4 групи Котелевської філії;

Супруна Станіслава Григоровича, тракториста 6 розряду 
Хорольської філії;

Федоренка Сергія Анатолійовича, начальника цеху ремон-
ту тепломеханічного обладнання Кременчуцької ТЕЦ;

Филя Петра Михайловича, електромонтера оперативно-
виїзної бригади 5 групи оперативно-диспетчерської групи Лох-
вицької філії;

Юрка Ігоря Володимировича, електромонтера з випробу-
вань та вимірювань 6 групи служби діагностики, ізоляції, захис-
ту від перенапруг.

Грамотою Полтавської обласної державної адміністрації 
нагороджено:

Алєксєєнка Олексія Миколайовича, директора Кремен-
чуцької ТЕЦ;

Коротаєва Олександра Васильовича, директора з інфор-
маційних технологій;

Бородая Сергія Івановича, заступника начальника зі збуту 
електроенергії Полтавської філії районних електромереж;

Скрипку Сергія Миколайовича, електрослюсаря з ремон-
ту устаткування розподільчих пристроїв 5 розряду служби під-
станцій 35 кВ і вище;

Турлюн Оксану Вікторівну, оператора комп’ютерного на-
бору Машівської філії.

На 22 грудня припадає непересічна подія в житті 

кожного енергетика. У цей день ми відзначаємо 

своє професійне свято. З цієї нагоди працівники 

традиційно отримують державні та відомчі 

нагороди, грамоти, подяки, їм присвоюються високі 

звання. Цей рік не став винятком. 
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Почесною Грамотою Полтавської обласної ради нагоро-
джено:

Гвоздика Олександра Івановича, начальника Полтавської 
філії міських електромереж;

Воронянського Вадима Володимировича, заступника на-
чальника Диканської філії з передачі електроенергії.

Грамотою Полтавської обласної ради нагороджено:
Радченка Івана Петровича, заступника начальника Кре-

менчуцької філії з передачі теплоенергії;
Палія Олександра Юрійовича, електромонтера з обслуго-

вування підстанції 3 групи Великокохнівської філії;
Петренко Тетяну Вікторівну, начальника виробничо-техніч-

ного відділу Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою виконавчого комітету Полтавської міської 
ради нагороджено:

Дмитрієва Ігоря Юрійовича, заступника начальника 
Полтавської філії міських електричних мереж зі збуту електро-
енергії;

Яремченка Дениса Сергійовича, провідного інженера – 
керівника групи договорів та розрахунків Полтавської філії місь-
ких електричних мереж;

Гудзь Наталію Михайлівну, техніка групи договорів і розра-
хунків Полтавської філії міських електричних мереж;

Кошового Віталія Сергійовича, диспетчера району мереж 
1 групи Полтавської філії міських електричних мереж;

Лещенка Юрія Віталійовича, водія автотранспортних засо-
бів Полтавської філії міських електричних мереж.

Грамотою Ленінської районної у м. Полтаві ради нагоро-
джено:

Бехтір Тетяну Миколаївну, техніка адміністративно-госпо-
дарчого відділу;

Наречкіна Володимира Михайловича, слюсаря з ремонту 
устаткування котельних 5 розряду служби експлуатації будівель 
і споруд;

Полуряднікова Михайла Сергійовича, столяра 5 розряду 
служби експлуатації будівель і споруд;

Сидорука Сергія Миколайовича, водія автотранспортних 
засобів служби транспорту і логістики;

Дігтяря Володимира Івановича, провідного інженера 
служби транспорту і логістики.

Грамотою Громадської організації «Всеукраїнська Рада 
ветеранів праці енергетики» нагороджено:

Алексеєнка Олександра Павловича, заступника началь-
ника служби телекомунікацій;

Островського Євгенія Юрійовича, майстра виробничої 
дільниці 3 групи адміністративно-господарчого відділу;

Шостака Сергія Григоровича, водія автотранспортних за-
собів служби транспорту і логістики;

Авраменка Миколу Павловича, електромонтера з експлуа-
тації електролічильників 4 групи Зіньківської філії;

Чепель Раїсу Олексіївну, старшого інспектора з кадрів Кре-
менчуцької філії;

Прокопенка Олександра Павловича, провідного інженера 
виробничо-технічної групи Лохвицької філії;

Кобзуненка Юрія Борисовича, начальника групи підстан-
цій Миргородської філії;

Супруненка Миколу Григоровича, електромонтера з екс-
плуатації розподільчих мереж 4 групи Оржицької філії;

Чована Петра Петровича, електромонтера з експлуатації 
розподільчих мереж 5 групи Решетилівської філії;

Ярошенка Василя Панасовича, старшого диспетчера ра-
йону мереж 2 групи Семенівської філії.

Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради нагороджено:

Комара Олександра Павловича, електромонтера з екс-
плуатації електролічильників 4 групи Кременчуцької філії;

Кушко Світлану Анатоліївну, провідного інженера абонент-
ської групи Кременчуцької філії;

Левченка Григорія Микитовича, слюсаря-електрика з ре-
монту електроустаткування 5 розряду Кременчуцької філії;

Худика Ігоря Анатолійовича, інспектора інспекції енергона-
гляду Кременчуцької філії;

Єлізарову Світлану Василівну, заступника головного бух-
галтера Кременчуцької ТЕЦ;

Захарова Нікіту Ігоровича, машиніста-обхідника з турбін-
ного устаткування 5 групи Кременчуцької ТЕЦ;

Загребельного Олександра Валентиновича, начальника 
бюджетного відділу Кременчуцької ТЕЦ;

Бейгул Євгенію Вячеславівну, інженера з проектно-кошто-
рисної роботи Кременчуцької ТЕЦ;

Сидоренка Олександра Миколайовича, апаратника з 
приготування хімічних реагентів 3 групи Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Автозаводської районної у м.Кременчуці ради 
нагороджено:

Верещагіна Леоніда Федоровича, водія автотранспортних 
засобів Кременчуцької філії;

Лепського Максима Володимировича, електромонтера з 
експлуатації розподільчих мереж 5 групи Кременчуцької філії;

Турмія Василя Євгенійовича, електромонтера з випробу-
вань та вимірювань 4 групи Кременчуцької філії;

Нестеренка Ігоря Анатолійовича, оператора теплового 
пункту 4 розряду Кременчуцької філії;

Дмитракова Валентина Петровича, токаря 6 розряду  
Кременчуцької ТЕЦ;

Кашу Віктора Григоровича, слюсаря з обслуговування те-
плових мереж 5 групи Кременчуцької ТЕЦ;

Коваленка Віктора Володимировича, майстра 1 групи 
Кременчуцької ТЕЦ;

Пушкелю Олексія Павловича, дефектоскопіста з ультра-
звукового контролю 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ;

Чайковського Артура Васильовича, слюсаря з ремон-
ту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6 розряду 
Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Крюківської районної у м.Кременчуці ради 
нагороджено:

Козлова Олега Романовича, оператора теплового пункту 
4 розряду Кременчуцької філії;

Лупиноса Володимира Васильовича, охоронника Кремен-
чуцької філії;

Шаблія Миколу Сергійовича, електромонтера оперативно-
виїзної бригади 3 групи Кременчуцької філії.  
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«Обладнання Кременчуцької ТЕЦ вра-
жає своїми розмірами та габаритами. 
Висота енергетичних котлів ТГМ 84 – 30 
метрів, продуктивність до 420 тон пару 
на годину, температура пари на виході з 
цих котлів – 545°С, – розповідає слюсар 
з ремонту устаткування котельних та 
пилопідготовчих цехів цеху ремонту 
тепломеханічного обладнання Кре-
менчуцької ТЕЦ, Заслужений енерге-
тик України Олександр Африканович 
Миронов. – Два водогрійних котли цеху 
(потужністю 180 Гкал/год кожен) значно 
менші за розмірами; чотири турбогене-
ратори, здійснюючи 3 тисячі обертів на 
хвилину, виробляють теплову та елек-
тричну енергію. Саме це обладнання я 
більш ніж 20 років допомагаю підтри-
мувати в робочому стані, адже наш під-
розділ спеціалізується на ремонтах тру-
бопроводів, поверхонь нагріву котлів, 
виконує заміну застарілого обладнання, 
обстеження елементів устаткування кот-
лотурбінного цеху».

Оперативний персонал цілодобово 
забезпечує безаварійну роботу станції. 
«Енергетик – це надзвичайно відпові-
дальна професія, обирати яку потрібно 

за покликом серця, – розповідає елек-
трослюсар з обслуговування авто-
матики та засобів вимірювання елек-
тростанції, Заслужений енергетик 
України Володимир Анатолійович 
Демидов. – Я працюю на Кременчуцькій 
ТЕЦ впродовж 38 років. Моїм основним 
завданням є обслуговування приладів 
та засобів автоматики на теплоелектро-
централі, від справності яких у великій 
мірі залежить, чи працюватиме ТЕЦ без 
технічних збоїв, а в жителів міста не ви-
никатимуть перебої з теплом та гарячою 
водою. Щоб краще виконувати постав-
лені завдання, я багато уваги приділяю 
вивченню технології виробництва всіх 
цехів. І хоч в моїй роботі може виникати 
багато труднощів, але я люблю те, чим 
займаюся. На моє глибоке переконання, 
щоб досягти результативності в енерге-
тиці, потрібно постійно трудитися на со-
вість».

На ТЕЦ багато уваги приділяється на-
вчанню та підвищенню професійного 
рівня спеціалістів та робітників, зокрема 
молоді. Найбільшою гордістю є шановані 
та досвідчені ветерани. За 50 років іс-
нування сформувався достатньо міцний 

колектив. Трудовий шлях багатьох пра-
цівників є прикладом для наслідування 
наступним поколінням енергетиків.

«Наша станція – це ніби живий орга-
нізм, який розбудовувався на моїх очах, 
зростав, розвивався, – говорить стар-
ший майстер електротехнічної лабо-
раторії електричного цеху, Почесний 
енергетик України Євген Юрійович 
Алєєв. – І зараз з упевненістю можу 
сказати, що всі завдання поставлені за-
сновниками Кременчуцької теплоелек-
троцентралі нині успішно виконуються 
колективом. Жителі міста практично без-
перебійно отримують тепло, гарячу воду, 
ми також забезпечуємо виробництво 
електроенергії. Це дає мені привід пиша-
тися тим, що впродовж 49 років можу на-
зивати себе енергетиком. 

Специфіка Кременчуцької ТЕЦ поля-
гає у тому, що обладнання на ній вста-
новлене унікальне, потрібно багато часу і 
зусиль, щоб його вивчити. Дуже важливо 
стежити за культурою виробництва, по-
рядком на робочих місцях, дотриманням 
правил техніки безпеки. Окрім того, слід 
виявляти та своєчасно усувати дефекти 
в роботі обладнання. Адже кожен розу-
міє, що діловий порядок на робочих міс-
цях – це основна запорука ефективного 
виконання поставлених перед нами ви-
робничих завдань. 

Робітники та спеціалісти, які влаштову-
ються на теплоелектроцентраль, зазви-
чай у молодому віці, крок за кроком на-
бувають нового досвіду під керівництвом 
більш досвідчених колег завдяки нашій 
достатньо ефективній системі підготов-
ки спеціалістів. Мені приємно щоразу, 
коли в наш трудовий колектив приходить 
молодь, яка цікавиться професією енер-
гетика. Мені подобається навчати, допо-
магати освоїтися в колективі, передава-
ти свій досвід таким працівникам, адже 
знаю, що з ними майбутнє Кременчуць-
кої ТЕЦ у надійних руках».  
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Станція очима її 
кращих працівників

Щоб славне місто над Дніпром 

жило у своєму звичному режимі, 

щодня напружено трудиться 

високопрофесійний колектив із 725 

енергетиків. З-поміж них особлива 

відповідальність за безперебійну 

роботу станції покладена 

на виробничі підрозділи, які 

забезпечують виведення у ремонт, 

введення у роботу та випробування 

обладнання. Їхній персонал 

цілодобово готовий до усунення 

та попередження дефектів 

обладнання.  

 Почесною грамотою Асоціації «Укртеплоелектроцен-
траль» нагороджено:

Богаченко Яну Ігорівну, техніка 1 категорії Кременчуцької 
ТЕЦ;

Вертіля Анатолія Васильовича, тесляра 6 розряду Кре-
менчуцької ТЕЦ;

Коржа Олександра Васильовича, начальника транспорт-
ного цеху Кременчуцької ТЕЦ;

Тригубенка Михайла Івановича, слюсаря з ремонту паро-
газотурбінного устаткування 6 розряду Кременчуцької ТЕЦ;

Феденко Олену Павлівну, машиніста подавання палива 4 
групи Кременчуцької ТЕЦ.

Відзнаку «Кращий працівник Кременчуцької ТЕЦ» отри-
мали:

Синельщиков Василь Васильович, електромонтер з ре-
монту та обслуговування електроустаткування 6 розряду елек-
тричного цеху;

Доношенко Олександр Миколайович, слюсар з ремонту 
парогазотурбінного устаткування 6 розряду цеху ремонту те-
пломеханічного обладнання;

Дзюба Ольга Василівна, бухгалтер;
Кайсін Андрій Ремович, старший машиніст турбінного відді-

лення 7 групи котлотурбінного цеху;
Кардіс Сергій Станіславович, електрозварник ручного 

зварювання 6 розряду цеху спеціалізованого ремонту;
Кійло Андрій Анатолійович, слюсар-ремонтник 6 розряду 

цеху спеціалізованого ремонту;
Кириченко Вікторія Вікторівна, економіст 2 категорії групи 

з розрахунків тарифів та собівартості;
Компанієць Юрій Володимирович, помічник заступника 

директора з економічної безпеки;
Корж Олександр Васильович, на-

чальник транспортного цеху;
Крупа Анатолій Михайлович, елек-

трослюсар з обслуговування автоматики 
та засобів вимірювань електростанцій 6 
групи цеху теплової автоматики та вимі-
рювань;

Лагерь Андрій Валерійович, диспет-
чер 3 групи району теплових мереж;

Лебедєв Сергій Володимирович, 
машиніст центрального теплового щита 
керування паровими турбінами 6 групи 
котлотурбінного цеху;

Логутова  Віра Вікторівна, економіст 
відділу матеріально-технічного постачан-
ня;

Мазнюк Олег Станіславович, слю-
сар з обслуговування теплових мереж 5 
групи району теплових мереж;

Мироненко Тетяна Михайлівна, ма-
шиніст крана 5 розряду цеху спеціалізо-
ваного ремонту;

Миронов Олександр Африканович, слюсар з ремонту 
устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6 розряду цеху 
ремонту тепломеханічного обладнання;

Моторнюк Наталя Володимирівна, інженер з організації 
праці відділу організації праці та заробітної плати;

Нерозя Василь Васильович, ізолювальник-плівочник 5 
розряду ремонтно-будівельного цеху;

Пестов Ігор Олексійович, начальник зміни хімічного цеху;
Петращук Анатолій Іванович, старший машиніст котельно-

го устаткування  7 групи котлотурбінного цеху;
Радченко Наталія Миколаївна, апаратник хімводоочищен-

ня електростанції 4 групи хімічного цеху;
Рибаков Дмитро Володимирович, інженер 1 категорії цеху 

теплової автоматики та вимірювань;
Титаренко Дмитро Вячеславович, електрозварник ручно-

го зварювання 6 розряду цеху ремонту тепломеханічного об-
ладнання;

Шевчук Валерій Леонтійович, інженер 1 категорії відділу 
інформаційно-технологічної підтримки, телемеханіки та зв’язку;

Шуліка Олександр Леонідович, заступник начальника 
електричного цеху з РЗіА – начальник електротехнічної лабо-
раторії.

Продовжуючи тему свята, особливу увагу хотілося б зупинити на нагородах Асоціації 
«Укртеплоелектроцентраль». Окрім того, з нагоди 50-річчя станції 25 спеціалістів своєї справи вперше 
отримали відзнаку «Кращий працівник Кременчуцької ТЕЦ» із врученням їм металічної стели у вигляді 
лопатки турбогенератора.
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Достойна відзнака  

Відзнаки «Кращий працівник Кременчуцької ТЕЦ» 

виготовлені руками умільців цеху спеціального ремонту та 

ремонтно-будівельного цеху. Нагороди – із нержавіючої сталі 

у вигляді лопатки турбогенератора, яка розмістилася на 

дерев’яному постаменті. Дизайн розроблявся колегіально 

і мав відображати діяльність, якою займаються працівники 

станції. Всі 25 відзнак іменні. 



На ТЕЦ, згідно з вимогами експлуа-
тації обладнання, перш ніж подати воду 
на підживлення енергетичних котлів та в 
тепломережу міста, вона очищується від 
мінеральних та органічних домішок. Дні-
провська вода, потрапляючи в хімічний 
цех, проходить попереднє очищення, 
пом’якшення, повне хімічне знесолен-
ня. Ці процеси добре знає та контролює 
апаратник хімводоочищення Наталія 
Радченко. 

– На спеціальній установці проводить-
ся очищення води в освітлювачах мето-
дом осадження за допомогою реагентів – 
вапна й коагулянта. На спеціальних уста-
новках пом’якшення й знесолення води 
відбувається методом іонного обміну, – 
розповідає Наталія Миколаївна. – У філь-
трах з іонообмінними смолами (іонітами) 
рідина обмінює частину іонів, розчинених 
у ній солей, на рівноцінну кількість іонів 
іоніту, у результаті його відбувається її 
пом’якшення та знесолення.  

На кожному етапі хімічного очищення-
вода ретельно перевіряється у спеціаль-
ній лабораторії. Ці маніпуляції проводять-
ся кожні дві години протягом усієї доби. 
Внаслідок безперервного контролю за 
якістю ми переконуємося, що вода має 
потрібні властивості.  

У зв’язку з тим, що процес постачан-
ня і очищення води відбувається безпе-

рервно, обслуговування обладнання хім-
водоочищення треба вести цілодобово, 
концентруючи максимальну увагу на цих 
ділянках.

– Для технологічних потреб НПЗ ми 
маємо підготувати до 140 тон води на го-
дину, а ще є споживачі тепла та гарячої 
води у Кременчуці, – продовжує Наталія 
Миколаївна. – У підрозділі одночасно, в 
одну зміну, працюють три апаратники хі-
мічного водоочищення, начальник зміни і 
слюсар, усього змін – чотири. Колектив 
цеху переважно жіночий. Чому так скла-
лося мені важко судити. Можливо тому, 
що представниці слабкої статі не такі вже 
й слабкі. Я, прийшовши на роботу напри-
кінці 1984 року, вирішила залишитися тут 
працювати, освоїла ази за один місяць, 
але, як показує досвід, учитися треба все 
життя. 

Знання, які знадобилися їй у роботі, 
вона почерпнула у рідному підрозділі, 
уважно дослухаючись до рекомендацій 
досвідченіших колег. Тут вона вивчала 
різні хімічні реакції, освоювала фізичні 
процеси, які відбуваються під час пере-
качування спочатку неочищеної, а по-
тім підготовленої води електронасосами 
станції. 

Добре усвідомлює значимість професії 
енергетика і машиніст котельного від-
ділення Андрій Воронков. 

– Місце моєї роботи – центральний 
тепловий щит управління станції. Об-
ладнання, яке застосовується для утво-
рення пари, підігріву води до потрібної 
температури і набуття нею певного тис-
ку, повинно працювати у безперервному 
режимі, – розповідає спеціаліст. – Інфор-
мація про стан обладнання постійно над-
ходить з приладів на центральний щит. 
Якщо устаткування виходить з ладу, то 
я виконую потрібні перемикання, щоб 
ввімкнути резервне обладнання, допоки 
усуваються неполадки. Стежу за пара-
метрами тиску води та пари, які постій-
но змінюються. Потрібно контролювати, 
аби ці параметри не виходили за межі за-
даних значень.

За технічними термінами, якими легко 
оперує працівник, стоїть складний ви-
робничий процес на станції. А від маши-
ністів котельного та турбінного відділень 
залежить, чи постачатиметься вчасно і в 
повному обсязі пара, тепло та електро-
енергія споживачами, з якими станція 
пов’язана договірними зобов’язаннями. 

– Режим роботи котлоагрегатів ведеть-
ся по приладах, розташованих на щитах 
керування (ГЩК 1,2,3), – продовжує Ан-
дрій Олексійович. – Машиніст повинен 
своєчасно реагувати, швидко аналізу-
вати та приймати рішення у разі зміни 
в показах приладів, тому прилади – це 
наші очі, а ми – нервова система роботи 
станції. 

За його словами, завдання які ним ви-
конуються, досить непрості. Особливо 
складно йому було на початку трудової 
діяльності, коли пропрацювавши багато 
років в цивільній авіації, кардинально змі-
нив діяльність. Це був 1992 рік. За цей 
період він подолав шлях від машиніста-
обхідника до заступника начальника кот-
лотурбінного цеху. Прийшов час посту-
питися перспективній молоді, тому кілька 
років наказ повернувся знову на посаду 
машиніста.

– Усвідомлюючи свою відповідальність, 
я постійно підвищував рівень знань. З ча-
сом прийшов досвід, з’явилася впевне-
ність. 

Так само, як і багато хто з моїх колег, 
я отримав необхідні навички роботи без-
посередньо на виробництві. Вважаю, 
що знання, набуті таким чином, засвою-
ються на все життя. До речі, з літа цього 
року мій син Олег теж на станції освоює 
непросту професію енергетика. Він тру-
диться машиністом–обхідником котель-
ного устаткування.
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Ми – нервовий вузол життєдіяльності станції
На Кременчуцькій ТЕЦ існують професії, що досить рідко 

зустрічаються у повсякденності. Тому люди, які ними володіють, 

особливо цінуються в сучасному житті. Ми вирішили познайомити 

читачів із представниками деяких унікальних професій, які працюють 

у котельному та хімічному цехах. 

Так, недавня спроба ви-
красти електрообладнання 
компанії у Козельщинському 
районі закінчилася для зло-
вмисників дуже невдало. 19 
листопада о 01.42 ночі на 
диспетчерський пункт Ко-
зельщинської філії ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшов 
сигнал «Тривога» з трансфор-
маторної підстанції у селі Під-

горівка. Диспетчер філії мит-
тєво зреагував, направивши 
на місце спрацювання сигна-
лізації оперативно-виїзну бри-
гаду підрозділу. Прибувши до 
вказаної підстанції, робітники 
філії виявили автомобіль, во-
дій якого якраз намагався 
зникнути з місця події. Але 
енергетики зреагували опе-
ративно, заблокувавши йому 

виїзд та викликавши на місце 
події працівників поліції.

Прибувши туди, слідчо-опе-
ративна група з’ясувала, що 
автомобілем керував мешка-
нець Кременчука. У машині 
було знайдено кілька плас-
тикових каністр, заповне-
них 180 кілограмами транс-
форматорної оливи, шланг, 
гайковий ключ та металевий 

кутик, відломлений крадіями, 
який вочевидь застосовував-
ся для блокування доступу до 
зливної кришки трансформа-
тора. Спільнику злодія теж 
не пощастило втекти, його 
працівники поліції затримали 
неподалік.

Горе-крадії зізналися у ско-
єнні крадіжки оливи з транс-
форматорної підстанції у селі 
Підгорівка і нині очікують на 
покарання, адже за умисне 
пошкодження об’єктів елек-
троенергетики (ст. 194-1 Кри-
мінального кодексу України) 
їм загрожує позбавлення волі 
на термін від 3-х до 10-ти ро-
ків.

Енергетики зробили все 
для того, аби відновити елек-
тропостачання цього насе-
леного пункту, однак допоки 
вони проводили відновлю-
вальні роботи у домівках жи-
телів села було відсутнє елек-
троживлення. І причина 
цьому – дії крадіїв.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» постійно вживає заходи, 
щоб уникнути подібних ви-
падків, та оперативно від-
новлює електропостачання 
споживачів.  Закликаємо 
громадян не бути байдужи-
ми і повідомляти про підозрі-
лих людей біля комплексних 
трансформаторних підстан-
цій та інших об’єктів елек-
троенергетики за телефоном 
диспетчерів філій або поліції 
за номером 102.

Втручання сторонніх осіб у роботу обладнання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

тягне за собою знеструмлення споживачів, збитки для компанії, а також шкоду для 

життя самих зловмисників, які наражають себе та оточуючих на небезпеку ураження 

електричним струмом. Відповідальність за такі дії також мала б насторожувати крадіїв, 

але, на жаль,  не зупиняє їх.
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чекає покарання

Шановний Євгенію Юрійовичу!
Ми, жителі вулиць Карла Маркса, Петровського, провулку Воровського у селі Великі 

Кринки Глобинського району Полтавської області, свого часу зверталися до Вас стосовно 
ремонту повітряних ліній електропередач. 

Нещодавно у нашому районі було успішно завершене проведення ремонтних робіт ПЛ-
0,4 кВ від КТП 3406. Завдяки цьому тепер маємо можливість повноцінно користуватися 
електроприладами.

Щиро вдячні Вам за уміле керівництво персоналом, розуміння проблем населення, до-
бросовісне виконання своїх обов’язків! Окрім того, висловлюємо подяку усім, хто брав 
участь у проведенні цих робіт, за знання, уміння, прагнення виконати свою роботу якісно. 
Ви справжні професіонали своєї справи.

З нагоди професійного свята хотілося б висловити особливу вдячність усім працівникам 
підприємства, зокрема енергетикам Глобинської філії.

 Бажаємо Вам нових професійних звершень, здоров’я, миру, злагоди, достатку та мате-
ріального благополуччя! 

Працівникам 

Товариства приємно 

усвідомлювати, що 

справа, яку вони 

виконують, робить життя 

людей комфортнішим. 

Приємно чути такі слова 

з нагоди Дня енергетика. 

Нещодавно на адресу 

голови Правління ПАТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

надійшов лист-подяка від 

жителів с. Великі Кринки 

Глобинського району.

З прагненням почути кожного



– Почалося все з захоплення куліна-
рією. Ще в дитинстві мама  вчила, що 
кожна страва повинна бути приготована 
з любов’ю. Я сама помітила, що домаш-
ня кухня значно смачніша, ніж у закладах 
громадського харчування. І навіть на-
уковці цей факт досліджували і дійшли 
висновку, що блюда, приготовані рука-
ми рідних і близьких, здаються набагато 
кращими, – переконана Валентина Ма-
когоненко.  

Жінка розповідає, що захопилася кулі-
нарією у дитинстві, коли, як і всі дівчатка, 
допомагала мамі на кухні. У другому кла-
сі вона вперше самостійно приготувала 
борщ. У чотирнадцять років юна кулінар-
ка навчилася пекти смачні торти та при-
крашати їх кремом та мастикою.

– Коли створила сім’ю, то чоловік і 
діти стали справжніми гурманами. Я на-
магалася готувати, перш за все, корисну 
вітамінізовану їжу, а щоб страви, скажі-
мо, з сирої моркви чи яблук, виглядали 
апетитно, прикрашала їх. Родині це дуже 
подобалося, – розповідає Валентина 
Макогоненко. – Згодом я серйозніше за-
хопилася кулінарним карвінгом, тобто фі-
гурним оформленням фруктів та овочів. 

Люблю також  використовувати 
для цього м’ясні продукти. 

Самостійно придумую візе-
рунки, не беру чужих ідей, ска-
жімо з Інтернету, дуже багато 
експериментую. Використовую 
помідори, огірки, різноманітну 
зелень, вирізаю з них фігурки, 
викладаю естетично на блюдо і 
оригінальна прикраса для свят-
кового столу готова! 

Так само вона використовує 
фрукти: яблуко легко перетворює на 
лебедя, апельсин, банан чи ківі – на якусь 
екзотичну квітку. Зі звичайної ковбаси 
можна зробити троянди. На прикрашан-
ня страви у жінки йде від сорока хвилин. 

Для свого захоплення майстриня ви-
користовує відточений зручний ніж, спе-
ціальних наборів інструментів для кар-
вінгу вона не має. А от новачки можуть 
скористатися такими наборами, щоб 
швидко отримати 
потрібний резуль-
тат.

Захоплення ку-
лінарією у жінки 
перейняв і син 
Дмитро, який 
теж трудиться у 
Полтавській філії 
районних елек-
тромереж. Він разом із дружиною, на-
тхненні майстрами шоколаду, нині вчать-
ся виготовляти страви із цього смачного 
солодкого продукту. Навіть побували на 

спеціальних курсах, аби освоїти всі се-
крети виготовлення смачних ласощів із 
шоколаду. 

Валентина неодноразово пригощала 
стравами власного виробництва колег із 
Полтавської філії.

– Фрукти, овочі та інші продукти, 
оформлені Валентиною, навіть кушту-
вати шкода, – ділиться майстер ви-
робничої дільниці Полтавської філії 

районних електро-
мереж Ніна Трирог. 
– Ними хочеться милу-
ватися і захоплюватися. 
Ці страви завжди при-
вертають до себе увагу, 
адже розумієш, що для 
їх оформлення потрібно 
було витратити чимало 
часу і зусиль, відчува-

ється, що вони зроблені з любов’ю, на-
тхненням і хорошим естетичним смаком.

До речі, я знаю, що Валентина також 
випікає дуже смачні торти і прикрашає їх 
різноманітними фруктами, а також готує 
пиріжки, вареники і багато іншого. Нещо-
давно ми дізналися від неї рецепт смач-
ного грибного супу. Дуже гарна господи-
ня із величезним бажанням готувати! 

У чому ж секрет таких страв? Жінка 
говорить, що жодної таємниці не має і  
завжди з задоволенням розповідає свої 
коронні рецепти усім бажаючим, при 
цьому не приховує жодних нюансів. 

Єдиним недоліком захоплення Вален-
тини Макогоненко карвінгом її близькі та  
колеги вважають те, що її поробки не-
довговічні. Але від цього вони стають ще 
більш особливими!
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Карвінг у кулінарії – це 

фігурне нарізання овочів і 

фруктів, яке зараз широко 

використовують кулінари для 

прикрашання своїх страв. 

Для нього підійдуть 

найрізноманітніші 

овочі та фрукти. З 

пекінської капусти 

або цибулі можна 

зробити хризантеми, 

а з кавуна – смачний 

кошик для салату, на 

оригінальну прикрасу 

можна перетворити 

гарбуз, ананас та інші 

продукти.   

В
алентина Макогоненко 

переконана, що 

кожна страва повинна 

мати гарний вигляд, а процес 

приготування їжі має приносити 

задоволення. 

Валентина Макогоненко, прибиральник службових приміщень 

Полтавської філії районних електромереж, намагається кожну страву 

оформити таким чином, аби вона не лише радувала смаком, а й 

приносила естетичне задоволення. Для цього вона оволоділа такою 

популярною на сьогодні кулінарною технікою як карвінг.  

Готувати треба з любов’ю  

Важливим елемен-
том святкового столу є 
декорування його цен-
тру. Для цього можна 
використати різні ком-
позиції із ялинкових ку-
льок, фруктів і квітів або 
скласти зелений букет із 
гілочок сосни. У центрі 
помістити підсвічники 
зі свічками, доповнити 
їх шишками, грецькими 
горішками, пофарбова-
ними в один тон. Також 
стіл можна прикрасити 
невеличкими ялинками, 
виготовленими із найріз-
номанітніших матеріалів: 
шишок, тканини, папе-
ру або спеченого такої 
форми печива.   

Сам стіл можна роз-
містити під люстрою, 
оформленою каскадом 

кульок, підвішених на 
різній висоті. Якщо у 
домі встановлено штучну 
красуню, то для аромату 
хвої в кімнаті викорис-
товуються хвойні гілки 
у вазах. Для того, щоб 
вони зберігали свіжість, 
поставте їх у солодкува-
ту воду, додавши до неї 
таблетку аспірину.

Можна не покривати 
новорічний стіл скатер-
тиною, натомість по-
сипати його поверхню 
штучним снігом або ко-
косовою стружкою, яка 
легко прибирається.

Набуває популярності 
тенденція прикрашати 
стіл з використанням 
символів наступаючо-
го року. Вогняній мавпі, 
покровительці 2016-го,  

неодмінно «сподобають-
ся» яскраві елементи 
декору. Тому оформи-
ти застілля пропонують 
блискучими або чер-
воними підставками, 
кільцями для серветок, 
стрічками  і дощиком.

Бажано, щоб відтінки 
червоного та золотого 
були присутні в оформ-
ленні всього приміщен-
ня. Їх можна вдало по-
єднати з білим, бежевим 
та іншими пастельними 
кольорами. 

Але якими б не були 
прикраси, головними 
елементами свята були 
і залишаються гарний 
настрій, урочиста атмос-
фера і відчуття дива, яке 
неодмінно чекає на кож-
ного у наступному році. 

Традиційно від зимових свят ми чекаємо гарного 

настрою і незабутніх емоцій. Тому готуємося до 

них заздалегідь. Наперед продумуємо меню для 

урочистого застілля. Складно уявити його без олів’є, 

різноманітних варіацій на тему м’яса, 

риби, солодощів, а також мандаринів та 

шампанського. Звісно ж, не слід забувати 

і про урочисте оформлення святкового 

столу. Щоб він мав розкішний вигляд, 

пропонуємо кілька цікавих і, головне, 

простих ідей для оформлення.
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