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Там, де дитинство
не минає

ст. 5

ст. 8

Ювілейний
жовтень
Працівники Лубенської та Хорольської філій готуються відзначити
45-річчя створення своїх підрозділів.
продовження на ст. 2-4 »

Нові лінії –
краще життя
Усі ми родом з дитинства. Веселого, безтурботного, безпосереднього. Коли найбільше чекаєш приходу літа, а після нього
ще півроку згадуєш, як півдня купався у річці чи ганяв по стадіону.

Та головна причина любові до цієї пори у
тому, що це час таких бажаних канікул, а з
ними – щасливих миттєвостей і безтурботної
радості.
продовження на ст. 8 »

У селі Піщаному Кременчуцького
району ПЛ-0,4 кВ реконструйовані за
сучасною технологією проводом з підвищеною стійкістю.
продовження на ст. 7 »

Миргородські
енергетики
«ярмаркували»

Походження
українських
прізвищ

Підготовка до Сорочинського
ярмарку вимагала від працівників Миргородської філії значних
зусиль.

Стародавні українські прізвища вражають своєю колоритністю, а іноді навіть викликають
посмішку.

продовження на ст. 6 »

продовження на ст. 9 »

Обласна безкоштовна газета
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Електрифікація Лубенського
району почалася ще у 1912 році
Серед усіх свят найбільше запам’ятовуються річниці, адже це привід для того,
щоб підвести підсумки, і водночас, це відправна точка для нових здобутків.
Своє 45-те день народження відзначає цьогоріч Лубенська філія ВАТ «Полтаваобленерго».
Хоча історія електрифікації району, який
обслуговує філія, почалася набагато раніше – з 1912 року. Тоді збудували першу електростанцію, яка до 1968-го і забезпечувала населення району електрикою. Трьома роками раніше, у 1965-му, на
базі Державної електростанції був створений Лубенський РЕМ, який на той час обслуговував, крім Лубенського, ще й Чорнухинський, Пирятинський, Гребінківський та
Оржицький райони.
За час історії енергетики на Лубенщині
нею керували майже 10 начальників. Серед них – Костянтин Федорович Авдієнко, Михайло Федорович Мязін, Володимир
Павлович Сидоренко, В’ячеслав Олександрович Тарашевський, Петро Євстафійович Личман, Віктор Семенович Полянін,
Сергій Іванович Горбатюк, Лев Миколайович Авраменко. А у 2003-му начальником
Лубенської філії призначили Івана Івановича Слинька, який уже сьомий рік очолює
енергетику району. «На початку століття
основне завдання філії, – згадує він, – зводилося до зменшення втрат електроенергії. На це направляли всі сили. Було складно: обладнання застаріло, техніки не вистачало».

Але все ж той період був не найважчим в
історії цього підрозділу ВАТ «Полтаваобленерго». За словами колишнього начальника відділу кадрів Лубенської філії Володимира Тихоновича Сушича, енергетичне
господарство району після Великої Вітчизняної війни залишилося повністю зруйнованим. «Було нелегко, – розповідає Володимир Тихонович. – Не так фізично, як морально. Людей охоплювала безнадія». Доводилося працювати у важких погодних
умовах, не вистачало техніки і спеціалістів,
тому відбудова галузі ґрунтувалася лише
на ентузіазмі робітників. Самовідданість
енергетиків-лубенчан, підкріплена наполегливістю, поступово стирала наслідки війни – часи розрухи минали.
Нині Лубенська комплексна філія ВАТ
«Полтаваобленерго» забезпечує електричною енергією 40936 побутових і 1008 юридичних споживачів. Крім цього, її фахівці
виконують спеціалізовані роботи з експлуатації та ремонту ліній електропередач
у понад 10 районах області: Оржицькому,
Пирятинському, Гребінківському, Чорнухинському, Семенівському, Глобинському,
Хорольському, Миргородському, Лохвицькому та інших.
Останній рік, як завжди, виявився плідним
для енергетиків Лубенщини. Працівники філії
замінили 338 аварійних
опор на ПЛ-0,4-10 кВ,
283 опори 0,4 кВ, більше 48 км дроту. Відремонтували 51 км ліній 10
кВ, 152 км ліній 0,4 кВ,
а ще 1296 вводів і 102
КТП. Загалом на капітальний ремонт і технічне обслуговування філія витратила 1 млн. 153
тис. грн. У 2009 році загальна реалізація електроенергії споживачам
району становила 100%,
за що останні заплатили 50 млн. 852 тис. грн.

За перше півріччя поточного року працівники філії підвищили цей, і без того відмінний, показник, збільшивши реалізацію до
100,28%. При цьому фактичні втрати електроенергії складають 11,9% за допустимого показника 12,87%.
«Можна говорити про те, – запевняє
Іван Іванович Слинько, – що кризові роки
ми подолали, і сьогодні енергетика району – на високому рівні». Це оцінило і керівництво ВАТ «Полтаваобленерго». За результатами виконання виробничих завдань
Лубенська філія серед 28 інших підрозділів входить до трійки найкращих. Оксана Богданівна Оніщук, інженер з підготовки кадрів, голова цехкому Лубенської філії ВАТ «Полтаваобленерго» з гордістю говорить про свою роботу: «Наше підприємство – одне з найбільших у районі. Працюючи тут, я можу не хвилюватися за завтрашній день. Від мене залежить мій щомісячний прибуток. Уміє людина працювати, не лінується – у кінці місяця отримує
премію. У мене донька підростає – я знаю,
задля чого я працюю».
Щорічно майже 40 фахівців філії підвищують свою кваліфікацію у навчальнокурсовому комбінаті ВАТ «Полтаваобленерго» та вищих навчальних закладах
України. Належну увагу надає керівництво
філії покращенню умов праці та відпочинку
своїх колег. У минулому році завершений
капітальний ремонт їдальні з оснащенням
її сучасним обладнанням. Та найбільшими
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досягненнями Іван Іванович вважає минулорічні реконструкцію аварійного двоповерхового приміщення абонентського відділу та побудову навчально-тренувального
полігону для проведення змагань між бригадами розподільчих мереж і високовольтних підрозділів філій ВАТ «Полтаваобленерго».
Нині майже 300 працівників забезпечують безперебійне постачання електроенергії своїм землякам-лубенчанам. Для
підтримки азартного духу колективу вже
традиційним стало визначати найкращого працівника філії. За перше півріччя поточного року ним стала Леся Іванівна Олефір, інженер-керівник метрологічної служби. Її фото занесене на Дошку Пошани ВАТ
«Полтаваобленерго». Неодноразово відзначали і інших енергетиків району державними нагородами та нагрудними знаками і подяками власне компанії.
«Робота – це єдиний спосіб отримати гід-
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не становище у суспільстві», – переконаний Анатолій Андрійович Медяник, електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв. У 2008 році йому присвоєне почесне звання «Заслужений енергетик України». Керівництво цінує Анатолія
Андрійовича за високі досягнення у робо-

За 45 років існування Лубенська філія стала одним
із наймасштабніших підрозділів підприємства.
ті, а колеги – ще й за вміння корисно і весело відпочивати. До того ж, у філії є усе
необхідне для активного проведення вільного часу – інвентар для риболовлі, туризму, футболу.
До речі, у цьогорічних змаганнях з зимової риболовлі команда філії виборола 2
місце серед суперників з району. Випро-

бування з міні-футболу принесли збірній
енергетиків бронзу. Щороку лубенчани беруть участь у визначенні першості з пішохідного туризму серед команд ВАТ «Полтаваобленерго». Цього року вони отримали гідне – п’яте – місце. «Спортивні зустрічі
допомагають зміцнитися колективу, – вважає Володимир Віталійович Хилюк, інженер групи випробувань та вимірювань,
капітан футбольної команди лубенських
енергетиків. – Ми на декілька днів стаємо
єдиним цілим. І тоді у робочих буднях не
зникає відчуття допомоги одне одному».
Начальник філії Іван Іванович Слинько всіляко підтримує подібні заходи. Він вважає,
що дружня атмосфера – запорука успіху у
повсякденній роботі. Особистість, вливаючись у колектив, не втрачає себе. Навпаки,
вона досягає вищого ступеня усвідомлення і досконалості.

Хорольська філія: 45 років
на користь енергетики області
1 жовтня Хорольська філія ВАТ «Полтаваобленерго» відзначає свій день народження. Про історію, сьогодення, буденні справи та досягнення цього підрозділу читайте у нашій статті.
Штат першої електростанції в Хорольському районі становив 10 осіб. У той далекий 1918 рік електроенергією район забезпечували виключно чоловіки. Нині ж у
Хорольській філії ВАТ «Полтаваобленерго» працює 110 осіб, серед яких 21 жінка.
Архіви зберігають спогади тих, хто стояв
біля витоків електрифікації району, хто не
побоявся займатися справою, яка на той
час була небезпечною у своїй новизні і недослідженості. Із записів Петра Івановича
Кущенка, завідувача першої електростанції, читаємо: «До березня 1919 року ми заготовили стовпи, відкрили майстерні з виготовлення інвентарю, підготували до роботи динамомашини і локомобілі. Але найважчим виявилося переконати самих людей у тому, що електрика – це безпечний
атрибут комфорту». Коли робітники почали тягнути електропроводку, власники деяких будинків просто відмовлялися від цієї
послуги, яка викликала зрозумілий острах.
Щоб переконати населення у безпечності електрифікації, енергетикам доводилося
довго запевняти недовірливих хорольців. І
уже у жовтні 1919 року в квартирах міста загорілося світло. Щоправда, протягом
наступних кількох років ним могли корис-

туватися лише жителі центральної частини
тодішнього Хорола.
«Доводилося суворо економити, – дізнаємося зі спогадів Семена Максимовича
Корни, старшого електромонтера першої
Хорольської електростанції. – У квартирі дозволялося мати тільки одну лампочку
потужністю 16 свіч». За нинішніми вимірами це дорівнює 20 Вт. Таким чином, одним
кіловатом потужності освітлювали 50 абонентів. Нині ж щорічно жителі міста Хорол
споживають близько 1,5 тис. кВт. У порівнянні з показниками 1919-го ці числа просто вражаючі.
Електрифікація району йшла швидкими
темпами. Енергетична галузь досліджувалася науковцями, постійно вводили новації у діяльність існуючих станцій, будували
нові.
1 жовтня 1965 року був заснований Хорольський район електричних мереж. З
того часу і веде відлік своєї історії Хорольська філія ВАТ «Полтаваобленерго». За 45
років існування вона помітно зросла. На
сьогодні енергопостачання району проводиться від шести підстанцій потужністю
34,3 мВт. За минулий рік мешканці району використали 15 млн. 44 тис. кВт. «Ста-

ном на 1 серпня наша філія практично не
має дебіторів, – з гордістю розповідає начальник Хорольської філії Сергій Анатолійович Устименко, – реалізація електричної
енергії складає 100%». Досягненням вважає начальник і те, що працівники філії нарешті відновили лінії резервного живлення, що дає можливість під час ремонтних
робіт не відключати споживачів від світла.
Щоправда, проблем теж вистачає.
Основними, напевне, для енергетиків не
лише Хорольської філії, а й усієї області, є
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зливи та шквальні вітри, які залишають по
собі обриви ліній електропередач і зломи
стовпів та опор. Термінова робота з усунення наслідків примх природи гуртує колектив – від кожного робітника залежить
успіх справи. «Бувало, доводилося цілу
добу працювати без відпочинку, щоб на
ранок у хорольців було світло, – розповідає Григорій Петрович Крупнов, заступник
начальника філії з передачі е/е. – І жоден
робітник не відмовився, не висловив незадоволення. Бо робота – це як їзда на велосипеді: перестанеш крутити педалі – упадеш обличчям на землю».
Наразі Хорольська філія ВАТ «Полтаваобленерго» виконує поставлені завдання
вчасно, а за деякими показниками, зокрема з заміни опор, розчистки траси, навіть
перевиконує план.
Та найбільша гордість філії, звичайно ж,
її працівники. У молодому колективі, 70%
якого складають люди, віком до 30 років, весело і дружно. На моє запитання до
Сергія Анатолійовича Устименка, кого б він
відзначив із підлеглих, начальник перерахував мало не всіх колег. Така доброзичлива атмосфера, що панує у Хорольському підрозділі, стала не останньою причиною престижності енергетичної діяльнос-

70% колективу філії
складає молодь.
ті серед жителів району. А самі працівники
з гордістю розповідають про свою філію.
«Для мене робота – це життя, - говорить
електромонтер Олександр Володимирович Калініченко. – У ній є якась романтика – відчуваєш свою особисту граничну необхідність. Це найважливіше».
Різне цінують енергетики-хоролчани.

Хтось віддав перевагу цій
діяльності, тому що вона
престижна, хтось – через
можливість кар’єрного
зросту. А є такі, хто
успадкував любов до
енергетики від батьків.
Доказом цього є родина Глущенків. Микола Ілліч почав трудову діяльність у Хорольській філії
ще у 60-х роках минулого століття. Тоді він працював провідним інженером ВТГ, пізніше – начальником Шишацького РЕМ. Син Миколи Ілліча, Віктор Миколайович,
з дитинства був утаємничений в роботу батька. І
хлопчина вирішив отримати освіту, яка дала б йому змогу продовжити батьків шлях. Сьогодні Віктор Миколайович – інспектор енергозбуту Хорольської філії. А його син, Григорій Вікторович,
який теж обрав дорогу діда, нині керує роботою Центральної диспетчерської служби
ВАТ «Полтаваобленерго».
І це не поодинокий випадок династійної
вірності енергетиці. Любов до цієї діяльності підтверджена поколіннями родин Тягніїв,
Гавришів, Гордійченків. Колеги шанують їх
за самовіддану працю. Але спілкування у
колективі не обмежується вирішенням робочих питань. Часто хорольські енергетики
обговорюють підготовку до змагань з волейболу та футболу, адже у філії організовано команди з цих видів спорту. Про любителів менш рухливих розваг керівництво
філії теж подбало. Робітники можуть відпочити під час гри у більярд і теніс.
«Для нас головне, щоб працівники були
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“Особливі умови” бережуть
від небезпеки
Біду краще попередити, ніж згодом усувати її наслідки. Керуючись саме цим
принципом керівництво ВАТ «Полтаваобленерго» на період з 26 липня до
4 серпня запровадило особливі умови безпечного виконання робіт в електроустановках.

задоволені, – пояснює принципи роботи
філії її керівник Сергій Анатолійович Устименко. – Тоді й буденні труднощі
вирішуватимуться легко. Адже
для людей, які переконані у
власній необхідності, немає
перешкод».

ПОДЯКА

Дирекція Полтавського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.В.Гоголя
та керівник дитячо-юнацької студії
«Ну і дітки» Лада Юріївна Лабзова
щиро вдячні вам, шановні працівники ВАТ «Полтаваобленерго», за допомогу і участь у відрядженні колективу
на ХV Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до
Борисфена», що відбувся з 20 по 30
червня 2010 року в місті Очаків. Вистава нашої студії була визнана однією
з кращих серед 26 колективів і отримала найвищу нагороду фестивалю –
звання Лауреата. Дякуємо вам за підтримку юних талантів нашого міста і
сподіваємося на подальшу співпрацю.

***

Жителі села Малий Тростянець
Полтавського району висловлюють
вам щиру вдячність за якісно та вчасно виконану роботу з заміни старих ліній електропередач.
Щиро зичимо працівникам вашого підприємства процвітання, успіхів у
здійсненні ваших планів на шляху покращення добробуту жителів наших
сіл.
Із вдячністю та повагою
жителі села Малий Тростянець.

І хоч на нашому підприємстві до того
моменту стався лише один нещасний випадок, проте рівень травматизму загалом
у електроенергетичній галузі держави підвищився. І ця ситуація вимагала застосування превентивних заходів.
– Середина літа видалася «спекотною»
для енергетиків України. Несприятливі погодні умови, численні випадки виходу з
ладу електроустаткування, небувала спека та збільшення навантаження на електромережі призводили до росту інтенсивності праці, зростання обсягів робіт у мережах, і, як наслідок, зниження пильності
технічного персоналу при виконання робіт
та допущення серйозних помилок, які на
кількох подібних підприємствах завершилися трагічно, – зазначив Олександр Ракецький, заступник директора-начальник
служби з охорони праці ВАТ «Полтаваобленерго». – Тож, щоб не допустити таких випадків серед нашого персоналу, зайвий раз нагадати про усі вимоги нормативних документів щодо безпечного виконання робіт та посилити увагу на дотриманні вимог охорони праці і було прийняте рішення про введення особливих умов.
Головні відмінності виконання робіт під
час дії особливих умов визначені Розділом
4 Положення «Про особливі умови безпечного виконання робіт в електроустановках ВАТ «Полтаваобленерго» і передбачають посилення уваги у питанні дотримання вимог охорони праці та посилення
відповідальності причетних до цього посадових осіб. Зокрема, усі роботи, крім оглядів обладнання, виконуються лише за нарядами, що узгоджуються з керівниками структурних підрозділів (начальниками, заступниками начальників. Головними інженерами районних філій). Підготовка робочих місць виконується тільки згідно з бланками перемикань або поопераційно, із записом у оперативному журналі.
Подальше виконання робіт в електроустановках, роботи з підвищеною небезпекою
проводяться у присутності керівника або
спеціаліста з 5 групою з електробезпеки,
який ставить свій підпис у наряді. Дозволи

на підготовку робочих місць та дозволи на
допуск до роботи видаються окремо.
Крім цього, впродовж періоду дії особливих умов безпечного виконання робіт були проведені позапланові інструктажі з порядку роботи в особливих умовах
усім працівникам, які виконують роботи з
підвищеною небезпекою. Для посилення
контролю за виконанням вимог безпеки
праці збільшено кількість перевірок робочих місць керівниками підприємства, районних структурних підрозділів та служби
охорони праці. Для кожної з районних філій був також призначений контролюючий
керівник чи спеціаліст служби розподільчих електромереж, служби охорони праці, служби технічної експлуатації, лабораторії з експлуатації приладів обліку, інспекції енергонагляду. Долучилися до цієї справи і обидва заступники технічного директора. Майже щодня у кількох філіях проходили перевірки робочих місць, правильності оформлення документів та використання необхідних засобів захисту.
Вжиті заходи дали очікуваний результат: випадків травматизму при виконанні
робіт у мережах ВАТ «Полтаваобленерго»
не зафіксовано. В той же час не обійшлося без прикрих несподіванок: така досить
прискіплива увага до питань неухильного

дотримання вимог безпеки праці дозволила виявити декілька недоліків, які знайшли
своє відображення у звіті про роботу підприємства у особливих умовах. Зокрема,
працівники Чутівської філії не встановили переносне заземлення на радіодроти;
в оперативно-диспетчерській групі Кобеляцької філії позаплановий інструктаж був
проведений не у повному обсязі, а значна кількість по опорних схем 0,4 кВ не
переглянуті; в Полтавській міській філії не
оформлений належним чином вивід працівника з бригади; допускаючий електромонтер Полтавської районної філії на робочому місці не мав оперативного журналу. За час роботи підприємства в особливих умовах фахівці служби охорони праці
у спеціалістів 5 районних філій вилучили 9
талонів, кілька суттєвих порушень виявлені ще у 10 районних підрозділах.
– Введення особливих умов виконання
робіт у мережах ВАТ «Полтаваобленерго»
себе повністю виправдало, адже нам вдалося досягти основної мети – серед працівників компанії не зафіксовано жодного випадку травматизму, – визнав Олександр Ракецький. – Однак попереду нас
чекає холодна пора року, осінні зливи та
негода, коли умови праці для енергетиків
погіршуватимуться, а обсяг роботи зростатиме. Тож посилення уваги до питань
безпеки цілком виправдане і у подальшому допоможе уникнути неприємних ситуацій та зберегти здоров’я, а інколи – і саме
життя наших працівників.

ФІЛІЯ
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Як миргородські енергетики
«ярмаркували»
Сорочинський ярмарок не був раніше ні найбільшим, ні найуславленішим. Відомим його зробив наш видатний земляк Микола Гоголь, написавши повість
«Сорочинський ярмарок», яка увійшла до всесвітньовідомої збірки творів «Вечори на хуторі біля Диканьки».
Ярмарки в Україні діяли до 20-х років ХХ
ст. А потім уся торгівля перейшла під пильний контроль держави.
Відроджувати ярмаркування почали у
1966 році. І саме з Сорочинського ярмарку. Учасники тих подій стверджують, що в
умовах тотального дефіциту голови колгоспів, директори найрізноманітніших заводів і фабрик отримали від влади вказівку: представити на ярмарку найдефіцитніші, найзатребуваніші людом товари за найприйнятнішими цінами. Тож не дивно, що
за кілька років ярмарок здобув широку популярність. Його численних відвідувачів не
лякала необлаштованість торжища – ятки
з крамом стояли посеред поля, що розкисало під час дощу та куріло пилом у серпневу спеку.
Але все це в минулому. Національний
Сорочинський ярмарок нині перетворився на самодостатній бренд. Цього року він
проходив з 17 по 22 серпня. Багатонаціональний колорит створювали представники Узбекистану, Литви, Китаю, а родзинкою стала участь у заході представників
Японії. Для всіх бажаючих і спраглих до нових знань влаштовували майстер-класи: з
гончарства, лозоплетіння, оригамі, виготовлення ікебани, чайної церемонії. А ще

ж різноманітні конкурси, смачні дегустації, дискотеки, виступи фольклорних гуртів, фестиваль молодих виконавців «Золотий млин» і ще багато іншого.
Не дивно, що підготовка до такого
масштабного свята потребувала значних
зусиль. Зокрема, і з боку миргородських
енергетиків. Наші колеги здійснили обходи
ПЛ «Миргород-Великі Сорочинці» та «Великі Сорочинці-Савенці», провели лабораторні випробування заземлюючих пристроїв (101 шт.) та струмів короткого замикання. Для енергозабезпечення ярмарку встановили 5 КТП загальною потужністю 2080 кВа. Іще три резервних силових
трансформатора були готові «стати до роботи» будь-якої миті.
На час проведення ярмарку встановлено 98 світильників та 64 розподільчих
шафи, 4 автомати (3 шт. – 250 А, і 1 – резервний на 630 А), шафу АВР. Протяжність
лінії на території ярмарку становила понад
3 км.
Для своєчасного усунення можливих неполадок на ярмарку та на ПС «Великі Сорочинці» цілодобово чергували керівники
Миргородської філії, а також бригада Сорочинської дільниці з ТО і ремонту р/мереж 0,4-10 кВ, ГВВ, ОВБ та ін..
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Відтепер у Кобеляках
стане світліше
Працівники Кобеляцької філії планомірно покращують якість енергопостачання осель місцевих мешканців.
За словами заступника начальника Кобеляцької філії з передачі електроенергії Володимира Шибіки, скарги на незадовільну якість енергопостачання від мешканців вул. Ст. Дніпровської у м. Кобеляки надходили давно. Яких тільки заходів не
вживали працівники районного підрозділу для виправлення ситуації! Встановлення
ізольованих вводів, перерозподіл навантаження за фазами, добивка контурів заземлення нульового проводу, заміна силового трансформатора та підняття напруги на

КТП-671 дали помітний, але, на жаль, недостатній ефект. Адже ПЛ-0,4 кВ від КТП671 довжиною 2,5 км була виконана проводом марки А-25, тоді як навантаження
на цю лінію, особливо у зимові місяці, становило близько 80 А.
Тож, аби привести рівень напруги у відповідність до вимог наявних нормативів,
у рамках цьогорічної ремонтної кампанії
було вирішено встановити на вул. Ст. Дніпровській розвантажувальну КТП-673. Роботи здебільшого здійснювалися у червні, приблизно протягом місяця. Окрім КТП
на 100 кВА, побудовано ПЛ-10кВ довжиною 300м. Також на ПЛ 0,4 кВ замінено загалом 3,32 км проводу на дріт з більшим
перетином та півсотні дерев’яних, аварійних опор. Простіше кажучи, виконано весь
можливий комплекс робіт. І, що приємно, результат не примусив на себе чекати. Основний комплекс ремонтних та відновлювальних робіт на об’єкті виконувала бригада майстра Любомира Різуна, відповідального професіонала своєї справи, якому керівництво підрозділу без вагань довірило виконання такого серйозного завдання. У складі бригади були також
досвідчені електромонтери Василь Варич
та Микола Ансімов, а також їхні молодші
колеги – Григорій Грек та Олександр Власюк. І, звісно, не впоралися б без водія автовишки Василя Шуліки.

Споживачам (було підключено 500 торгових точок) відпущено 61260 кВт/год
електроенергії на суму 49914,65 грн.
Спрацювали на славу – жодних аварійних відключень за час проведення ярмарку не було. Тож відрадно, що за плідну працю начальника Миргородської філії А.Ряжка та його заступника В.Кібірєва
нагороджено Подяками Сорочинського
ярмарку, а Андрія Олександровича ще й
окремо – Почесною грамотою Полтавської
обласної ради.

Утім, «не ярмарком єдиним» живуть миргородські енергетики. Зокрема, цього літа працівниками
Миргородської філії було встановлено розвантажувальну КТП-123
потужністю 63 кВА у центрі міста
Миргород. Потреба в ній була нагальною, адже через велику довжину повітряних ліній до кінцевих
споживачів надходила електроенергія неналежної якості. До КТП
побудовано 0,5 км ПЛ -10 кВ та
0,2 км ПЛ-0,4 кВ. Усі роботи високопрофесійно і в стислі терміни
виконано бригадою міських розподільчих мереж майстра М. Кісіля та групою з ремонту ТП, РП та
КЛ майстра А.Саражі.

Нові лінії – краще життя
У селі Піщаному Кременчуцького району реконструювали 5,81 км ПЛ. У
планах – замінити ще 5,13 км.
ВАТ «Полтаваобленерго» продовжує
оновлення повітряних ліній електропередач і трансформаторних підстанцій. Інвестиції, які спрямовуються на це, закладаються в Інвестиційну програму компанії.
Цього року назріла необхідність реконструкції 10,94 км ПЛ-0,4 кВ у селі Піщаному Кременчуцького району: провід не
витримував навантаження, що постійно
зростає. Споживачі неодноразово скаржилися у Великокохнівську філію на низьку якість напруги. Невдоволення піщанців
енергетики допустити не могли. Відтак, не

втрачаючи часу, почали усувати неполадки. І до кінця літа завершили реконструкцію ліній, що проходять вулицями Новоселівською, Колгоспною, Гранітною і частково Київською. Загалом повернули до належного стану 5,81 км ПЛ. Але це лише
частина запланованих робіт.
Ремонт здійснили за сучасною технологією проводом з підвищеною стійкістю до нагрівання марки А-50. Крім того,
встановили залізобетонні опори, закуплені за інвестиційні кошти. Але цьому передували роботи з демонтажу, розчистки
траси, які виконала бригада майстра виробничої дільниці з ремонту та ТО розподільчих мереж №1 Великокохнівської філії
Леоніда Герди.

ВІДПОЧИНОК
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Літо у країні
дитинства
Діти працівників компанії – у захваті від літнього відпочинку в «Енергетику» і
«Лазурной радуге».
Осінь вступила в свої права, покликавши
дітей до школи. Вона подарує нам ще декілька теплих днів, але літній відпочинок – у
минулому. Він залишив по собі фотографії,
які зігрівають дощовими днями, та спогади про теплі вечори біля вогнища. Цього
року в атмосферу безтурботності дитячої
республіки поринули 466 дітей працівників
компанії. Крім відомчого ДОТ «Енергетик»,
що знаходиться у Кременчуцькому районі,
уже традиційним став відпочинок дітлахів
на березі Азовського моря, у таборі «Лазурная радуга».
Цьогоріч останній прийняв 123 дитини
працівників компанії. Співробітники табору
вже вкотре підготували захоплюючу програму для відпочивальників: кожен день
– особливий, має свою назву і заходи, незвичайні спортивні ігри та творчі змагання.
З теплою табірною атмосферою дружби,
взаємоповаги і радості не хотів прощатися ніхто. Закінчення кожної зміни не обходилося без сліз і обіцянок приїхати наступного року.
Не менш корисно провели час ті, які обрали ДОТ «Енергетик». Це надзвичайно затишне місце: багато зелені, житлові корпуси розташовані під кроною дерев. Записи у Книзі відгуків свідчать, що відпочивальники залишилися у захваті, а батьки
– вдячними за якісний догляд за їхніми чадами. «Мою доньку Анастасію переповню-

ють емоції після відпочинку, – пише Надія
Володимирівна Ісаєва, табельник КремТЕЦ. – Дякую за дбайливе ставлення до
наших дітей, за турботу, якою їх оточили,
за чуйність і професіоналізм у своїй справі». Діти неодноразово відзначали і якість
харчування в «Енергетику». Меню їдальні було наповнене смачними стравами, а
на кухні трудилися вмілі кухарі. «Енергетик» заслужено визнали першим у номінації «Кращий шеф-повар» серед дитячих таборів Кременчуцького району.
Та найбільше запам’яталася дітям «Український ярмарок», де можна було посмакувати варениками, взяти участь у змаганнях, поворожити у таємничих відьом, зустрітися з представниками далеких країн,
заспівати з Вєркою Сердючкою і побачити
сварливих українських бабусь.
Цього року вперше у таборі відбулися концерти нашої самодіяльності. Годинна розважальна програма складалася з
пісень, сценок, танців, добре відомих із
мультиків. Переодягнені у яскраві костюми
працівники компанії проводили конкурси
між дітьми та їхніми вихователями. «Мене
завжди вражала щирість дітей, – ділиться враженнями керівник художньої самодіяльності ВАТ «Полтаваобленерго» Тетяна
Олексіївна Зезекало. – Наші концерти викликали у них шквал емоцій: вони аплодували, не хотіли відпускати акторів».

Підбиваючи підсумки трьох змін дитячого оздоровчого відпочинку, Володимир
Ілліч Абрамов високо оцінив роботу своїх колег і зазначив, що наступного року
профком докладе максимум зусиль, щоб
провести черговий сезон на належному
рівні.

«Перше враження на мене справила краса цього місця. Сподобалося все. Тут я зустрів багато нових
друзів, випробував свої сили в спортивних баталіях, став учасником
театралізованих дійств. Двічі на
день ми ходили на річку, а ввечері
– на дискотеку. Усі загони збиралися і танцювали, але трішки засмучувало, що для 4-ого загону були
такі короткі дискотеки».
Артем Грінченко, 9 років.
«Любий «Енергетику», дякую тобі
за щасливі миті дитинства, за місяць безтурботного життя. Особливо мені сподобалося щодня купатися
у річці та ходити ввечері на дискотеку. З нетерпінням чекаю наступного літа, щоб знову поїхати в «Енергетик».
Аліса Єломова, 10 років.
«У таборі мені сподобалося все
без винятку: цікаві свята і розваги, ігри і змагання, смачнючі страви, мальовнича річка і, звичайно ж,
дискотеки. Нудьгувати не було часу.
Дуже жаль, що скоро я не зможу
приїжджати сюди, бо закінчу школу».
Михайло Грінченко, 15 років.
«Я відпочиваю у таборі щоліта. І приїду сюди наступного року
вже у ролі вожатої. Тут час летить непомітно. Здавалося, тільки вчора почалася зміна, ми знайомилися з новими друзями, а сьогодні казкові дні минули. Стільки вражень! Стільки подій залишилося у
пам’яті – не перерахувати! У цей
табір хочуть повернутися всі!».
Таня Гонтар, 17 років.
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Про що розповідають
українські прізвища?
«На Русі є такі прізвища, що тільки перехрестишся, коли почуєш».
(Микола Гоголь)
Як відомо, спочатку було слово, тобто
люди навчилися говорити. І відразу почали називати все, що існує у світі, зокрема себе і один одного. Територія колишньої Київської Русі зазнала переселення
багатьох націй. Починаючи з XVII століття,
царська, а потім радянська, влада заселяла Україну різними народами, кожен з яких
приносив свої імена і прізвища.
Уживання прізвищ стало повсюдним із
середини XVI століття, з часів правління
царя Івана Грозного. До прийняття християнства у Київській Русі, а потім і у Московії,
імена походили від назв предметів чи подій. Найпоширенішими серед них були Білий, Блин, Гвіздок, Дружина, Ждан, Нечай,

З 2004 року в Україні дозволено давати дітям декілька імен.
Третяк, Чобіт, Чулок. Але є й інші приклади. Прізвище Тигіпко, до прикладу, бере
свій початок від слова «тигіпнути» – різко
вдарити. А ймення відомого українського письменника Михайла Коцюбинського
походить від слова «коцюба», яким раніше
називали інструмент для подачі хліба до
печі. З прийняттям християнства церковники витіснили старі імена, вважаючи, що
за канонами релігії варто називати людей
лише іменами Святих. Саме цим пояснюється таке поширення в Україні грецьких,
єврейських і латинських імен (Анна, Іван,
Ларін, Марія, Матвій, Микола, Філімон,
Яків та ін.). Для простого народу ці імена
були незвичними і малозрозумілими. Тому
в церкві хрестили одним іменем, а вдома
давали інше.
Наші предки були забобонними і найбільше боялися порчі, тому церковне ім’я
тримали у секреті. Але це не єдина причина, чому його не розголошували. Священик міг назвати немовля немилозвучно,
якщо батьки дитини йому не подобалися.
Наприклад, у повісті «Микола Джеря» піп
назвав дівчинку Немидора.
Найдавніші імена у всіх народів – це прізвиська, які давали їм оточуючі. Як правило,
воно відображало характерну особливість
людини, яка відрізняла її серед інших, – Ве-

селий, Кривоніс, Мила, Швидкий і т.д. Також відомо, що в минулому прийнято було
давати людині декілька імен – одне при народженні, інше – коли людина ставала дорослою. Крім того, імена могли змінюватись, коли особа здійснювала певний вчинок (добрий чи поганий), або займала нове
положення у суспільстві. Цікаво також, що
новонародженого могли назвати ім’ям, яке
означає як гарну рису (щоб людина мала її,
коли виросте), так і погану (щоб дитину не
чіпали злі духи).
Чи не сам Гоголь, весело блиснувши
очима, сказав, що «на Русі є такі прізвища,
що тільки плюнеш та перехрестишся, коли
почуєш»? Численні запорізькі Вирвихвости
разом з вуличними Нетудихатами й кривозубими бабами Хіврями належать до перлів вітчизняної антропонімії, яка насичена настільки колоритними власними іменами, що нам іноді навіть буває важко повірити в існування цілої родини Рябозадів
або Дурноляпів. За визначенням, прізвище позбавлене будь-якої емоційності та
має сприйматися нейтрально, однак коли
ми чуємо про пана Теліпайла або пані Обіжисвіт, то, незважаючи на примхи ділового етикету, тихенько посміхаємося у вус.
Веселі дарунки січового козацтва, як і іскристий гумор вуличного прізвиська, все
ще серед нас.

Спробуйте-но уявити: перед вами рівними шеренгами проходить козачий загін, до
складу якого входять Жуйборода, Загубисундук, Задерихвіст, Закривидорога, Лупибатько, Неварикаша, Нездійминога, Неїжборщ, Неїжкаша, Несвятипаска, Підіпригора, Підкуймуха і Тягнирядно. Ці чудові асоціативні прізвища мають яскраве емоційне
забарвлення, чи не так? Вони налаштовують на певний лад і, мимоволі, притягують
увагу слухача, пробуджуючи в його уяві цілий сніп образів. Авторство ж цих жартівливих прізвищ належало самим козакам.
За правилами Запорізької Січі, новоприбулі мали залишити свої прізвища за зовнішніми стінами і увійти в козацький світ із тим
ім’ям, яке б найвдаліше їх характеризувало. Беручи до уваги таку предметність козацького життя, не слід дивуватися тому,
що сьогодні одні з найстрокатіших власних
імен належать нащадкам справжніх козаків.
Та прізвищ із глибокими «коренями» й
гумористичним відтінком залишилося небагато. Міста ж у цьому питанні – й зовсім осторонь, адже для більшості городян ладне прізвище настільки ж важливе,
наскільки й престижне. І українське законодавство тут допомагає: наші громадяни
мають право змінювати й ім’я по-батькові,
і прізвище. Якщо вам не до вподоби навіть
одна-єдина літера власного імені, то ви,
звернувшись до відповідної служби, можете без великих перешкод змінити її на будьяку іншу. Просто і невибагливо.
Володимир Халимон,
ветеран підприємства.
Продовження статті
у наступному номері.
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ВІТАЄМО НАРОДжЕНИХ у жОВТНІ
1 жовтня

16 жовтня

Максима ІВАНОВА, начальника інвестиційного відділу КремТЕЦ

Ніну БАКАЛОВУ, завідувача канцелярії
КремТЕЦ

2 жовтня

17 жовтня

Сергія НЕМЧЕНКА, головного інженера
Миргородської філії

Олександра ТАРАДНИКА, начальника
енергоінспекції Лубенської філії

Ігоря БАБЕНКА, начальника СТЕ
18 жовтня
4 жовтня
Олександра ДЕНИСЕНКА, заступника
начальника з експлуатації служби РЕМ

Віктора ОКОЛЬНИЧОГО, заступника
начальника Семенівської філії з передачі е/е

11 жовтня

19 жовтня

Ларису СТОРІЖКО, заступника начальника Кобеляцької філії зі збуту е/е

Анатолія ЩЕГЛОВА, заступника начальника відділу ЗГ та ЗМІ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
1 жовтня

20 жовтня
Геннадія ЗДОРОВЦЯ, заступника начальника цеху з ремонту КремТЕЦ
23 жовтня
Віктора КРАХМАЛЬОВА, заступника
голови профкому
25 жовтня
Миколу МИТЧЕНКА, начальника служби релейного захисту
28 жовтня
Івана БУТЕНКА, начальника охорони
Миргородської філії

Валентині ОНІШКО, оператору комп’ютерного набору Шишацької філії

ка Семенівської філії зі збуту е/е
26 жовтня

Павлу ДАНИЛЕЙКУ, начальнику зміни
електростанції КремТЕЦ

12 жовтня

2 жовтня

Олександрі КІБІРЄВІЙ, інженеру Миргородської філії

Анатолію КУЦЮ, електрослюсарю Лубенської філії

Олександру АНДРЕЄВУ, слюсарю з ремонту парогазотурбін. уст-ок КремТЕЦ

3 жовтня

14 жовтня

Анатолію ВАСЬКУ, водію Кобеляцької
філії

Валентині РІГ, техніку Решетилівської
філії

4 жовтня

16 жовтня

Любові МАСЛЯК, інженеру з підготовки кадрів Миргородської філії

Анатолію ТИМОФЄЄВУ, оператору теплового пункту Кременчуцької філії

31 жовтня

6 жовтня

17 жовтня

Олександру СУЛИМІ, водію СМіТ

Василю ДМИТРЕНКУ, водію Оржицької філії

Володимиру СТАНОВСЬКОМУ, ст. інспектору інспекції енергонагляду Глобинської філії

Валентині ТИМОШЕНКО, бухгалтеру
Карлівської філії

8 жовтня
Анатолію ЯЩЕНКУ, електромонтеру
Глобинської філії

20 жовтня
Олексію КУШНІРЕНКУ, електрослюсарю КремТЕЦ

9 жовтня
Галині ДЗЮБІ, прибиральнику Глобинської філії

22 жовтня

Івану ТИМЧЕНКУ, інженеру СЗДТК

Миколі БАШТОВОМУ, водію Миргородської філії

10 жовтня

23 жовтня

Сергію МІЗІНУ, заступнику начальни-

Ірині ЯСИНОВСЬКІЙ, начальнику відділу РЕТЕ

ВІДПОЧИНОК

Віктору ОСТАПКУ, штукатуру Лубенської філії
28 жовтня
Світлані СЄРЯКОВІЙ, керівнику групи
додаткових послуг та приєднань
30 жовтня
Григорію БУГАЙЦЮ, водію Глобинської філії

Віктору БОЛЮХУ, оператору теплового
пункту Кременчуцької філії
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