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Ювілей звитяги
та майстерності
У кожному домі Оржицького району
горить світло. Це заслуга працівників
філії, які святкують цьогоріч 45.
продовження на ст. 2 »

Вправний рибалка
завжди з уловом
45-річний шлях пройшла Новосанжарська філія. Позаду – часи великої відбудови, які вимагали від енергетиків району надзвичайної мужності та сили духу. Досвід тих,
кому довелося працювати у період станов-

лення галузі, – найцінніший. І зараз керівництво філії значну увагу приділяє передачі знань і вмінь молодим фахівцям.
продовження на ст. 3 »

Чергові змагання з риболовлі серед працівників районних філій та центральних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго» пройшли у вересні.
продовження на ст. 5 »

Якісний
струм – під
контролем

Час подбати
про власний
комфорт

Енергетики області роблять
усе можливе для забезпечення надійної роботи найчутливішої
побутової техніки споживачів.

Енергетики Полтавщини просять населення області вчасно
стежити за «зеленим господарством».

продовження на ст. 7 »

продовження на ст. 8 »

Обласна безкоштовна газета
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Досягнення Оржицької філії –
в успіхах її працівників
45-та річниця Оржицької філії – своєрідний рубіж для її працівників: час оглянутися назад і підбити підсумки. А за результати роботи енергетикам району не
соромно. Вони – на найвищому рівні.
Оржицька філія щоранку зустрічає своїх працівників мальовничою природою. Затишна прохолода річки Оржиця, що несе
свої води неподалік адмінбудівлі, налаштовує енергетиків на творчу роботу, сприяючи зосередженню на вирішенні робочих
питань. Можливо, і її заслуга є у тому, що
філія вкоренилася у трійці лідерів серед інших підрозділів компанії. Нині вона обслуговує 12 тис. 342 споживачі, серед яких
чисельність побутових складає 12 тис. 107
осіб. Відтак, за 8 місяців поточного року
споживачі сплатили за електроенергію понад 10 млн грн.
Усі 52 населених пункти району забезпечені струмом. А всього півстоліття тому, у
1958 році, насолоджуватися світлом електричних ламп могли жителі лише 4 селищ
району. Після встановлення на території
району першої електростанції та генератора потужністю 360 кВА струм подали до
Оржиці та сіл Заріг, Старий Іржавець і Плехів. Уже через 7 років потужність електростанції зросла до 1800 кВА. І у жовтні 1965
року Оржицька ПС 35/10 кВ була підключена до єдиної енергосистеми України. Та
все ж на той момент без електроенергії залишалися понад 20 населених пунктів району. Щоб вирішити цю проблему, побуду-

вали ще дві ПС 35/10 кВА у селах Райозеро та Яблуневому. І у березні 1970 року
працівники Оржицького РЕМ на засіданні,
присвяченому 100-річчю з дня народження В.І.Леніна, рапортували про повне завершення електрифікації району.
Першим майстром на підстанції Райозеро став Олександр Миколайович Отришко. Наполегливою працею він із колегами
підіймав енергетичну галузь району. Труди Олександра Миколайовича були оціненими, і з 1987 року він обійняв посаду
заступника начальника Оржицької філії зі
збуту електроенергії. Через 16 років пішов
на заслужений відпочинок, але залишив по
собі гідну зміну. Нині його син, Володимир
Олександрович, як і батько колись, працює заступником начальника Оржицької
філії зі збуту електроенергії.

Оржицька філія входить у
трійку лідерів серед підрозділів підприємства.
Сьогодні Оржицька філія – це 100 успішних фахівців, професіоналів своєї справи. Але здобутки підрозділу, переконаний
його начальник Олег Васильович Слинько, – це заслуга ветеранів. Їм особлива повага
у філії, на них рівняються, до їхніх порад прислухаються. За 42-річний стаж роботи на підприємстві найважчими
часами вважає Іван Васильович Гришко, у минулому – черговий монтер ПС «Райозеро», 60-ті
роки ХХ століття, період,
коли світло вперше почало загоратися у оселях оржичан. «Тоді в
енергетиці працювали
всього 11 осіб на весь
район, – згадує ветеран. – За місяць ставили
близько 100 опор. Крім
цього, багато сил затра-

чали на обходи, перевірки, бандажування
пасинків. Дороги були ще не асфальтовані. Іноді до місця аварії на лінії навіть трактором не доїхати. Доводилося йти пішки».
З гумором ставився до нелегкої роботи ветеран підприємства Микола Никифорович
Колісник: «Було важко. Але працювали
дружно і весело. Хоча і доводилося усе робити вручну, але з піснями йшли на роботу, з піснями поверталися. По 15 км у день
долали від села до села. Розкладу робочого дня, як такого, не було. Поверталися
додому часто за північ. Але всі мої колеги
дуже любили свою роботу. І досі, пропрацювавши 30 років на підприємстві, я переконаний, що обрав вірний шлях у житті».
Тяжкі часи становлення енергетики району залишилися у пам’яті ветеранів. Нині ж
ця галузь займає достойну нішу в народногосподарському комплексі України.
Періодом розквіту Оржицької філії нинішні працівники вважають 80-ті роки минулого століття. З ініціативи тодішнього керівника підрозділу Івана Івановича
Слинька розпочалося будівництво нового адміністративно-господарчого корпусу.
Через декілька років завершили сучасний
ремонт усередині приміщення. Нині ж щороку впорядковується навколишня прилегла територія. Неподалік входу до будівлі філії облаштований чудовий газон із зеленими насадженнями та молодими ялинками. Покращені умови праці поліпшили і
її продуктивність. Доволі рідкісними стали
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перерви в енергозабезпеченні споживачів
Оржицького району.
Та у філії турбуються не лише про комфорт колег, а й намагаються забезпечити
умови для цікавого і змістовного дозвілля.
Саме для цього в адміністративному корпусі діє сауна з басейном та сучасними душовими кабінами. Під час обідньої перерви й увечері працівники можуть провести час у кімнаті відпочинку персоналу, яка
оснащена затишним каміном. Тут можна
не лише поговорити у дружній обстановці,
а й переглянути телевізор. Для приїжджих
гостей на другому поверсі адмінбудівлі
розміщений своєрідний міні-готель –спальна кімната облаштована для зручної ночівлі
новоприбулих. Щодня працівники можуть
пообідати у столовій філії, у якій є весь необхідний посуд і техніка: розігріти страви у
мікрохвилівці чи на плиті легко та швидко.
Нинішній начальник підрозділу Олег Васильович Слинько, продовжуючи роботу
свого попередника, крім виконання безпо-
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середніх обов’язків, теж багато уваги приділяє турботі про благоустрій філії і комфорт її працівників.
А оржицькі енергетики натомість сумлінно трудяться на благо рідної філії. За
8 місяців поточного року в електромережі Оржицького району надійшло 24 млн.
369 тис. 770 кВт/год, корисний відпуск
склав 21 млн. 194 тис. 949 кВт/год. Втрати електроенергії – 12,03%, що є допустимим показником для підрозділу, враховуючи, що план становить 15,4%. Активно осучаснюють енергетики Оржиці облік спожитої електроенергії в оселях земляків: електронні лічильники стали вже звичним явищем для них. З початку року в районі їх
встановили близько 100 штук.
Не менш важливим завданням для забезпечення надійності роботи електромереж є розчистка трас. І в цьому напрямку працівники філії теж не пасуть задніх.
Дало результат роз’яснення населенню
про шкоду, яку завдає падіння гілок, дерев

на лінії електропередач: оржичани допомагають доглядати за насадженнями поблизу дротів, якщо вони проходять через їхні
двори та біля них.
Але не всі мешканці Оржицького району
так бережливо ставляться до благ, подарованих енергетикою. Кражі електроенергії й
обладнання залишаються однією з нагальних проблем філії. За поточний рік зафіксовано 7 випадків, пов’язаних з цим. Сумарні збитки лише від розкрадання електроенергії склали понад 16 тис. грн. Винні
покарані. Та все ж відповідні служби підрозділу – на сторожі.
Колектив Оржицької філії – згуртована команда професіоналів, які вболівають
за свою роботу, живуть спільними інтересами, разом відзначають професійні свята, ювілеї. Ще багато завдань стоїть перед
ними, але любов та повага до професії, розуміння своєї місії допомагають їм щодня
виконувати все відмінно та досягати належного рівня з усіх показників.

Покликання
дарувати комфорт
Більше чотирьох десятиліть… Роки напруженої праці, подолання труднощів,
високих досягнень і самовідданого служіння на благо людям… 12 листопада
Новосанжарська філія ВАТ «Полтаваобленерго» відзначає свій 45-ий день народження.
У Новосанжарському районі світло
вперше засяяло у 1953 році. А у 1970-му
керівництво району електричних мереж
доповіло уряду про повну електрифікацію
усіх населених пунктів району. Уже 45 років, як чесний, сумлінний трудівник, працюють електромережі підрозділу, даючи людям тепло і світло.
У 1953 році п’ять господарств Новосанжарського району об’єдналися і за власні
кошти збудували на річці Ворсклі ГЕС потужністю 250 кВА. Бригада електромонтерів проклала 7 км ліній передач 10 кВ, об-

Підвищена увага у філії
приділяється підготовці молодих спеціалістів.
ладнала підстанцію 35/10 кВ. Так електроенергетика району почала відлік своєї історії. Тоді Новосанжарська дільниця електромереж підпорядковувалася Миргородському ППЕМ. А з 1972 року – Полтавському обласному управлінню сільського

господарства. Першим начальником Новосанжарського району електричних мереж призначили Володимира Дорофійовича Сулиму. Під його керівництвом збудували перші підстанції: Малоперещепинську
– 1500 кВт, Соколобалківську – 1500 кВт і
Марківську – 1000 кВт. Зараз на території Новосанжарського району знаходиться
2 підстанції 110 кВ, у підпорядкуванні філії – 8 підстанцій 35/6 кВ,1 розподільчий
пункт і 141 трансформаторна підстанція.
Під контролем філії понад1800 км повітряних ліній та 5 км кабельних ліній 0,4/10 кВ.
З особливою шаною згадують новосанжарські енергетики Надію Олександрівну
Сулиму, яка довгий час очолювала філію.
Мудрий і здібний керівник, вона, будучи депутатом Полтавської обласної ради, зробила все можливе для поліпшення життя
своїх земляків. З найвіддаленіших сіл району приходили теплі листи щирої вдячності до Надії Олександрівни.
На її пам’яті – найтяжчий рік у історії філії.
Таким вважає колишній керівник 1969-ий,
коли електрифікація району була майже

завершена. І раптом у грудні погода внесла
свої корективи у плани енергетиків. Снігові заметілі та сильні бурі руйнували опори.
І за лічені дні робота кількох місяців зійшла
нанівець. Усували поломки не лише енергетики: допомагали мешканці усього району. Заметіль заспокоїлася лише у середині
січня, а наслідки примх природи ліквідовували ще багато місяців.
У далеких 70-х роках енергетика району лягала на плечі 50 робітників тодішньої
організації. Нині ж у Новосанжарській філії ВАТ «Полтаваобленерго» працює понад
120 осіб, які трудяться для мешканців 70
населених пунктів. Усього ж район електромереж обслуговує 19364 побутових та
456 юридичних споживачів. Звісно, про-
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Мінливе рибальське щастя
Черговий чемпіонат з риболовлі серед працівників ВАТ «Полтаваобленерго» підтвердив, що риболовля для справжніх майстрів цієї справи – не лише
спорт чи мистецтво, це ще й справжня наука. Однак про все по-порядку.

блем вистачає. У Новосанжарському районі навіть зараз, у ХХІ столітті, не всі села
газифіковані. А відтак, спритників, які бажають опалювати свої домівки за допомогою «халявної» електроенергії, вистачає.
Щоправда, з такими успішно борються.
До того ж, Новосанжарський район –один
з найбільших у області. Зруйнована інфраструктура, збанкрутілі підприємства, колгоспи багатьох залишили без роботи.
Виживати, а тим більше досягати успіху, в таких умовах непросто. Але, схоже,
співробітникам Новосанжарської філії це
вдається. Тут – кожен на своєму місці, і ко-

жен працює з відчуттям особистої відповідальності. Наполеглива робота дає результати. Підрозділ на сьогоднішній день
не має заборгованості юридичних споживачів. А борги побутових перед підприємством – найнижчі у області. Враховуючи усі
проблеми району та його специфіку, навіть
диву даєшся, як новосанжарським енергетикам це вдається. Рук тут не опускають
і працюють над покращенням результатів
своєї діяльності. Зокрема, з початку 2010
року працівниками філії замінено 2300 лічильників на електричні, 450 пристроїв обліку спожитої енергії встановлено на фа-

«Полтаваобленерго»
очима дітей
У «Полтаваобленерго» цінують традиції. Однією з них є конкурс дитячого
малюнка, присвяченого Дню енергетика. Його оголошення дітлахи чекають
з нетерпінням.
Цьогоріч діти працівників ВАТ «Полтаваобленерго» теж зможуть представити
своє вміння фіксувати реальність і фантазії на папері. Кожна робота повинна відповідати темі конкурсу «Полтаваобленерго» – моя мрія». Малюнки приймаються до
18.11.2010 року в оргкомітеті філії.
Техніка роботи – на

вибір малечі. Організатори конкурсу розглянуть усі малюнки: будь це зображення,
виконане олівцями чи гуашшю, аквареллю
чи олійними фарбами – жодна робота не
залишиться без уваги! Та все ж існують обмеження. Вік учасників не повинен перевищувати 15 років. Роботи приймаються у
форматі А3 та А4. І останнє – один автор
може подати на конкурс не більше 2 творів. І обов’язково на звороті малюнка вкажіть ім’я та прізвище автора, його вік, домашню адресу та контакт-ний телефон.
Усі конкурсанти будуть розділені на
4 вікові групи. А переможець у кожній категорії отримає приз.
Що ж, конкурс розпочато. У добру путь країною дитячої фантазії
та казки. Залишається лише побажати
учасникам творчої наснаги та натхнення! А через
декілька місяців
усі працівники компанії зможуть побачи-

сади будинків, оглянуто понад 900 км ПЛ.
Щоб покращити енергопостачання споживачів та безпеку оточуючих робітники підрозділу замінили 33 опори 10 кВ і 145 опор
0,4 кВ, розчистили 80 км траси ПЛ від зелених насаджень. Згідно з Інвестиційною
програмою, замінено 13 трансформаторів
та 25 роз’єднувачів.
Тож, у новосанжарських енергетиків роботи вистачає. Але, сподіваємося, що це,
особливе свято Дня народження подарує
їм наснагу, наполегливість у досягненні результату та впевненість у власних силах.

ти, яке воно «Полтаваобленерго» очима їхніх дітей.

Спомин про літню
засмагу.
У вересні додому повернулися останні відпочивальники – працівники ВАТ «Полтаваобленерго»:
прийшов час підбити підсумки сезону літнього відпочинку.
Загалом протягом 2010 року
профком ВАТ «Полтаваобленерго» надав 512 путівок енергетикам
області. 348 осіб, з яких 80 дітей,
побували у пансіонаті «Горизонт»,
що на березі Чорного моря, в Алушті. Під сонечком західного узбережжя Криму ніжилися 68 осіб, з
яких 19 дітей. Вони відпочивали у
пансіонаті «Енергетик», в Миколаївці. Ще 96 осіб пройшли кваліфіковане лікування у спеціалізованих санаторіях країни – за профілем захворювання. 21 з них оздоровився за рахунок профспілкового комітету ВАТ «Полтаваобленерго». Інші – за кошти, виділені
Полтавським відділенням соціального страхування населення.
Цьогорічний сезон відпусток минув без зауважень.

У звичний порядок підготовки та проведення традиційного і такого довгоочікуваного чемпіонату з риболовлі серед працівників районних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго» цього разу довелося вносити
чимало коректив. Перш за все – стосовно
часу та місця його проведення. У попередні роки цей захід традиційно проводився
на березі Дніпра, могутньої ріки, що здавна славиться своїми рибними багатствами. Однак небувала цьогорічна літня спека примусила організаторів заходу зважити на заборону органів центральної та місцевої влади щодо обмеження проїзду груп
людей до лісових масивів. Лише коли температура повітря наприкінці серпня стала
поволі знижуватися, а разом з нею – і загроза виникнення лісових пожеж, заборону було скасовано. Проте, майже відразу
було відкрито сезон полювання на водоплавних птахів, і тому, за свідченнями місцевих енергетиків, у таких знайомих потенційним учасникам майбутнього чемпіонату дніпровських плавнях стояла справжня канонада пострілів з мисливських
рушниць.
Зважаючи на ці обставини, місце для
проведення чемпіонату з риболовлі було
обране на ставку неподалік села Наталівка Хорольського району. І саму програму змагань було скорочено до одного дня.
Хоча варто зазначити, що найбільш затяті
риболови на березі ставу облаштувалися
ще напередодні і тому, коли основна частина учасників почала прибувати зранку
18 вересня до місця збору, весь берег ставу вже був прикрашений мереживом вудок та рибальських жилок, що тягнулися у
темні глибини місцевого ставу.
Зважаючи на обставини та коло учасників заходу, офіційна церемонія відкриття була досить короткою. Голова профкому ВАТ «Полтаваобленерго» Володимир
Абрамов у своєму виступі нагадав, що
прагнення працівників компанії проводити
свій вільний час змістовно і з користю завжди підтримувалися і керівництвом компанії, і власне профспілковим комітетом.
Свідченням цього був сам факт проведення такого чемпіонату, що вже став традиційним. А також те, що до звичного переліку нагород, почесних дипломів та призів
додався ще один – «За найбільший вилов

у особистому заліку», що був започаткований особисто головою Правління товариства Євгеном Засіменком. Декілька порад щодо власне риболовлі на цій водоймі,
правил техніки безпеки на воді та критеріїв визначення переможців були оголошені
Володимиром Супруном, заступником директора з капітального будівництва, транспорту та загальних питань. І після цих напутніх слів від організаторів та суддів рибальське свято розпочалося…
За рішенням суддів учасникам цього
дня дозволили рибалити як на вудки, так і
на спінінги. Тож дехто повернувся до своїх вудок та пильно стежив за поплавцями, що «стійкими олов’яними солдатиками» стирчали вздовж усього берега, дехто
продовжив оснащувати донні снасті, сподіваючись дістати з глибин ставу трофейного коропа. Решта ж, понадувавши гумові човни та взявши до рук спінінги, розпочали пошуки хижої риби: окуня та щуки. І
як виявилося на підведенні підсумків змагань – не прогадали, адже у рекордних
уловах цього дня переважав саме окунь.
Погода того дня була не ідеальною. Достатньо прохолодний ранок змінився доволі похмурим днем, небом сунули насичені вологою важкі осінні хмари, які декілька разів намагалися пролитися ріденьким дощиком. Лише після обіду крізь хмари визирнуло сонце і майже відразу небо
знову затягло щільною сірою завісою. Однак це не могло віднадити справжніх аматорів риболовлі від улюбленої справи. Ми-

нали години, гарних екземплярів карасів
та коропів дістати з темних глибин ставу не вдавалося більшості учасникам змагань, тому дедалі більше учасників прагнули збільшити свої шанси на перемогу виловом хижих видів риб.
Близько 14 години змагання з риболовлі були офіційно завершені й настала черга визначати переможців. По мірі того, як
до місця зважування прибували представники різних команд, вирази обличчя усіх
присутніх змінювалися від розчарування до відвертого подиву та захоплення.
Найбільш винахідливі намагалися дефіцит риби компенсувати раками, яких, до
речі, виявилося чимало в уловах багатьох
учасників. Все ж у підсумку перемога дісталася команді Лубенської філії, представнику якої – Віктору Барбашевському – був
вручений також приз від голови Правління ВАТ «Полтаваобленерго» та символічні підкова з логотипом компанії, як символ удачі у подальших виїздах на риболовлю. На другому місці опинилися господарі змагання – команда з Хорола. А призи
за третє місце отримали риболови з Шишак. На цьому черговий чемпіонат з риболовлі серед команд районних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго» завершився, а його учасники вирушили до рідних
домівок. Хтось віз із собою місцевих окунів та карасів, тим, кому пощастило більше, – призи та нагороди, а більшість – незабутні враження від гарної нагоди відпочити на природі, приділити час улюбленій
справі та обмінятися думками з колегами
та друзями.

ФІЛІЯ
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У холоди –
зі світлом і теплом
Кабельні лінії у Лубнах було взято під напругу після серйозної реконструкції.
Забезпечення надійного електропостачання, особливо напередодні зимових холодів, – справа першочергової важливості. Тому лубенські енергетики поспішали
завершити наймасштабніший ремонтний
проект цього року до настання осінньозимового періоду. Майже 5 місяців велися
роботи із заміни кабельних ліній 10 кВ від
підстанції 110/10 кВ «Лубни-місто» до ЦРП,
що знаходиться на вул. Радянській.
Причиною будівництва став незадовільний технічний стан існуючої кабельної мережі, яка була неспроможна передавати
необхідну потужність і часто виходила з
ладу. Воно й не дивно, оскільки кабель був
прокладений близько 40 років тому. Дали

про себе знати роки експлуатації, почалися процеси корозії свинцевої оболонки кабелю.
Дана кабельна мережа є однією із головних енергозабезпечуючих артерій міста. Від її технічного стану та пропускного
струмового навантаження залежить надійність електрозабезпечення великої частини м. Лубен, вона дає можливість подальшого розвитку кабельних мереж міста.
Наразі робота завершена, але про
складнощі, з якими зіткнулися лубенські
енергетики та працівники підрядної організації «Бліцсервіс», які займалися безпосередньо прокладенням кабельної лінії, вони
згадуватимуть досить довго. Але в цьому

є і позитив, адже працівники отримали досвід прокладення кабельних ліній у складних умовах, поруч із комунікаціями інших
організацій і служб, навчилися співпрацювати із комунальними підрозділами міста,
із головами вуличних комітетів. Головною
проблемою будівництва було те, що більше 2 км траси лінії проходить головною вулицею міста. Це найбільш насичена транспортом і людьми частина Лубен. Та й погода не жалувала. Жарке літо впливало не
лише на самопочуття робітників. При ви-

Центральну та південну
частину Лубен відтепер живить сучасна КЛ.
сокій температурі земляні роботи виконувати було особливо складно: більшу частину траси ліній довелось розкопувати
вручну. Сил на це витрачено немало. Але
у справі поліпшення якості електропостачання себе не звикли жаліти. А особливо,
коли від виконаної роботи залежить перспектива розвитку електромереж міста.

ФІЛІЯ

Нині працівники підрядної організації
ТОВ «НВП «Техенергоснаб» виконують роботи з реконструкції будівельної частини і
обладнання 0,4 кВ РП-31. Від безперебійної роботи цього пункту залежить енергопостачання мешканців колишнього військового містечка. Тому виконати реконструкцію відповідно до норм і якісно – завдання особливої важливості. Зауваження викликало те, що в одному приміщенні знаходилися і два трансформатори, і за-
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критий розподільчий пристрій 0,4 кВ.
Наразі ж для трансформаторів обладнали окремі приміщення. І один з них уже
перемістили. Щоб споживачі безперебійно отримували електроенергію, тимчасово
живлення мікрорайону перевели на один
трансформатор. До кінця місяця планують
перенести у окреме приміщення і другий
трансформатор.
Та цим роботи на території колишнього військового містечка не обмежилися.

Електропостачання центра Полтави–
під пильним контролем енергетиків
Одна із ланок плану заходів, спрямованих на поліпшення електропостачання
центральної частини міста Полтави, – реконструкція ЗТП-202.
Закрита трансформаторна підстанція № 202 знаходиться на території Пол-

тавської обласної державної адміністрації.
Від її безперебійної роботи залежить на-

У Миргороді встановлено дві КТП
Відтепер миргородчани не скаржитимуться на низьку напругу, оскільки встановлення розвантажувальних підстанцій значно підвищило якість електропостачання двох житлових районів Миргорода.
Потреба у встановленні додаткових КТП
у Миргороді назріла давно. Адже мешканці міста час від часу скаржилися на незадовільну якість енергопостачання своїх
осель, зокрема низьку напругу. Миргородські енергетики усвідомлюють свою відповідальність за забезпечення якісного енергопостачання споживачів. Тож, хоч брак
коштів не дозволяє поки що розв’язати
наявну проблему повністю і в стислі терміни, робота у цьому напрямку ведеться не
перший рік.
Невдоволення якістю енергопостачання,
за словами головного інженера Миргородської філії Сергія Васильовича Немченка,
виникло у миргородчан з декількох при-

чин. Це, по-перше, динамічний розвиток
інфраструктури міста. Зводяться нові будівлі, в оселях побутових споживачів збільшується кількість енергоємної техніки, без
якої ми нині не можемо уявити комфортне життя. До того ж, проблемою була наявність ПЛ довжиною, яка перевищує нормативну. Звісно, кінцеві споживачі на таких
лініях отримували електроенергію неналежної якості. Для вирішення цієї проблеми у Миргороді встановили 2 нових КТП,
розвантаживши тим самим ТП-21 і ТП299. Це дозволило підвищити якість та надійність електропостачання житлових районів Дранки та Лісок, що у Миргороді, у
декілька разів.

Оновлення електромереж
компанії триває

Світло – у кожну оселю
Наша компанія продовжує оновлювати електричне обладнання, яке живить територію колишнього військового містечка.
Електромережі мікрорайону Полтава-4, відомого також як військове містеч-

ко, Полтавська філія ВАТ «Полтаваобленерго» прийняла на баланс три роки тому.

Були вони у жалюгідному стані. Тож ще минулого року у ВАТ «Полтаваобленерго» запланували низку заходів, націлених на реконструкцію мереж колишнього військового містечка.

Адже близько 3 км повітряних ліній 0,4 кВ
підлягають реконструкції. Група з ТО і ремонту р/мереж 0,4-10 кВ Полтавської філії (місто) під керівництвом Геннадія Петровича Зарєчнєва розчищає територію від
насаджень, демонтує старі ПЛ. Нині підрядники ТОВ «Бліцсервіс» замінюють неізольовані ПЛ від РП-31, ТП-550, ТП-551,
ТП-552, ТП-555 ізольованим проводом. Це
підвищить надійність ліній та їх безпеку для
оточуючих.

Закінчилися роботи із заміни кабельних ліній, які живлять будівлю ТРК «Лтави». Полтавські енергетики цінують своїх споживачів і головним своїм завданням вважають забезпечення надійності та безпеки їх енергопостачання.
Уже давно назріла необхідність заміни
кабельних ліній, які живлять будівлю ТРК
«Лтави». Причин тому – більше, ніж достатньо. Та найголовнішою все ж стала зношеність кабелю. Його проклали ще у 1972
році. І з кожним днем збільшувалася небезпека виходу з ладу кабельної лінії, що
призвело б до знеструмлення одного зі
споживачів компанії – ТРК «Лтави».

Телерадіокомпанія заживлена двома кабельними лініями 0,4 кВ від ТП-263, яка
розташована на території Полтавського
обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Декілька разів кабельні лінії виходили з ладу. Та хоч і відновлювали їх роботу, але через деякий час зношеність ліній
знову давала про себе знати. Та й не дивно. Кабель відпрацював понад 38 років.

дійність електропостачання не лише державної установи, а й інших споживачів центральної частини міста. З часом обладнання ЗТП морально і фізично зносилося: у
будь-який момент могло дати збій. Та й
будівельна частина теж потребувала ремонту. Тож реконструкція підстанції свідчить про прагнення енергетиків забезпечити якісне електропостачання своїх споживачів.
Щоб уникнути перебоїв електропостачання, у ВАТ «Полтаваобленерго» підготували проектну документацію, якою передбачалося провести заміну обладнання закритих розподільчих пристроїв 0,4 кВ
і 6 кВ ЗТП-202. Наразі працівники підрядної організації вже завершили ремонт внутрішньої будівельної частини ЗРП 6 кВ, заміну дверей і зараз ведуть роботи з налагодження релейного захисту та автоматики обладнання 6 кВ. Роботи залишається ще чимало, але енергетики Полтави переконані, що із поставленими завданнями
впораються вчасно.

Виходом із ситуації була заміна кабельних ліній. Щоб збільшити надійність електропостачання споживачів, на початку
цього року підготували проектну документацію. І у вересні почали втілювати план у
життя. Підрядною організацією виступило ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Техенергоснаб». Загалом замінили близько 300 м обох кабельних ліній 0,4 кВ. Роботу підрядники закінчили вчасно, а незначні

До ТРК «Лтави» проклали
нові кабельні лінії.
зауваження, які все ж виникли у працівників нашої компанії під час перевірки якості,
були усунуті за лічені дні.

ПРОБЛЕМА

8

Запорука надійності та затишку
З настанням холодної пори року енергетики Полтавщини звернули посилену
увагу на стан зелених насаджень вздовж трас повітряних ліній.
Адже не секрет, що у більшості випадків
саме падіння дерев та гілок стає причиною
обриву дротів та виходу з ладу повітряних
ліній. А в холодну пору року навіть короткочасні перебої з енергопостачанням здатні завдати відчутних неприємностей жителям області та підприємцям.
– Головна мета ВАТ «Полтаваобленерго» – забезпечити стабільність енергопостачання споживачів. Водночас далеко не
завжди ці фактори залежать виключно від
енергетиків. Особливо в такому питанні,
як дотримання вимог законодавства щодо
догляду за зеленими насадженнями, що
ростуть в охоронній зоні електричних мереж, – зазначив Сергій Єльчуков, заступник технічного директора ВАТ «Полтаваобленерго» з розподільчих електромереж.
– Якщо дерева, що ростуть біля приватних
будинків, у дворах та неподалік них, перебувають у забороненій зоні обабіч повітряних ліній електропередач, вони за несприятливих погодних умов при падінні можуть
обірвати дроти, пошкодити опори та стати причиною тривалої відсутності напруги
у помешканнях.
Нещодавно енергокомпанія звернулася
через обласні медіа до населення Полтавщини з пропозицією не чекати появи аварійних ситуацій в електромережі, а вжити необхідних заходів до їх попередження. Адже Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, що
затверджені Міністерством будівництва,

архітектури та житлово-комунального господарства України у п. 5.5 визначають, що
відповідальність за належне утримання зелених насаджень, дерев та кущів, у приватних садибах покладена на їх власників. За своєчасне обрізування гілок та спилювання дерев у населених пунктах відповідають власники цих насаджень: підприємства, установи, організації або місцеві
органи влади. Тому, якщо на приватному
подвір’ї, або на прилеглій території, дерева або їх гілки перебувають на небезпечній
відстані до електродротів повітряних ліній,
громадянам самим слід спиляти ці дерева
чи гілки, або звернутися до сільської, селищної, міської ради з проханням про допомогу в цьому питанні.

За своєчасне обрізування гілок та спилювання дерев відповідають власники
зелених насаджень або місцеві органи влади.
Нормативні акти чітко визначають, які
саме межі охоронної зони встановлені для
різних типів повітряних ліній. Відповідно до
п. 5 Правил охорони електричних мереж
охоронні зони електричних мереж встановлюються вздовж повітряних ліній на
відстані: 2 м – для ПЛ напругою до 1 кВ та
10 м – для ПЛ напругою до 20 кВ, з обох
сторін від крайнього проводу. У цьому про-

міжку відповідно до п. 8 зазначених Правил заборонені будь-які роботи, що можуть порушити нормальну роботу електромереж, в тому числі саджання дерев.
Якщо ці вимоги не будуть дотримуватися,
відповідно до п. 7 Правил охорони електричних мереж, обрізання дерев та їх гілок
проводиться за рахунок громадян чи організацій, що винні у порушенні заборони.
Для того, щоб уникнути відповідальності
за пошкодження електромереж через падіння гілок та дерев, громадянам необхідно звертатися до місцевих органів влади
та до районної філії ВАТ «Полтаваобленерго», узгодити час, коли енергетики можуть
зняти напругу на лінії, що проходить поблизу приватних будинків. ВАТ «Полтаваобленерго» запевняє жителів області, що працівники компанії завжди готові (за умови
попереднього узгодження) виконати тимчасові відключення повітряних ліній для
безпечного обрізування гілок та спилювання старих дерев власниками земельних ділянок і землекористувачами на приватних
садибах і прилеглих ділянках та вздовж вулиць.
Для забезпечення надійного електропостачання споживачів ВАТ «Полтаваобленерго» в осінньо-зимовий період 20102011 років вимушене й власними силами
проводити обрізування гілок та видалення
дерев в охоронних зонах повітряних ліній.
Так, за 9 місяців 2010 року силами персоналу ВАТ «Полтаваобленерго» розчищено
1633 км трас ПЛ напругою 0,4 кВ та 832,6
км трас ПЛ напругою 6-10 кВ.
При цьому варто зазначити, що розчистка траси ліній від порослі – не лише
обов’язок власників насаджень, а ще й
чимала проблема для енергетиків області. Виконуючи «чужу» роботу, вони відволікають техніку, персонал, ресурси від виконання інших, не менш важливих справ:
побудови нових ліній, реконструкції зношених трансформаторів, електроопор та
дротів, тощо. Чималого клопоту можуть
завдати також обриви дротів внаслідок зимових снігопадів та ожеледиці. Тому в такій справі, як вчасна та ретельна розчистка трас повітряних ліній, енергетики Полтавщини сподіваються на плідну співпрацю зі споживачами, адже лише спільними
зусиллями можна вберегти повітряні лінії
від пошкоджень і забезпечити стабільне та
безперебійне енергопостачання.

ІСТОРІЯ
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Про що розповідають
українські прізвища?
«На Русі є такі прізвища, що тільки перехрестишся, коли почуєш».
(Микола Гоголь)

Звичайно, з одного боку зміна прізвища
буває необхідною, але, з іншого, подібною
свободою ми свідомо вкорочуємо собі той
іменний мотузочок, що в’ється протягом
століть із праглибин нашої нації. Гадаю, що
ніхто не заперечуватиме, якщо я скажу,
що треба мати неабияку відвагу, аби носити прізвище Блоха, Вирвикишка, Вухоляп,
Гидота, Гнида, Дармоїд, Жаба, Жидок, За-

кий теж прийшов на Січ з прізвищем батька – Хміль. Коли ж став гетьманом, громада дала йому ім’я Зіновій Богдан Михайлович Хмельницький.
Та кому ж належали перші прізвища?
Cпочатку їх отримали князі і привілейоване
панство, тобто найбагатші та найвельможніші роди, потім власні імена перейшли до
міського населення. За городянами перші родові прізвища закріпилися ще наприкінці XVI століття. Селяни в антропоніміч-

вийборода, Здохленко, Кривоглаз, Криворот, Облапенко, Підстрелений, Пропийсвіт,
Шлюшкін або Черв’як. Великий уклін тим
небагатьом людям, які залишили в своїх
власних іменах цю крихту всеукраїнської
історії. Хоча переважна більшість наших
громадян втікають від подібного «спадку»,
як від рогатого чорта, і змінюють, знищують імена.
На Запорожській Січі в деяких випадках
прізвища одержували не відразу, а лише
тоді, коли козак відзначиться серед побратимів якимось своїм умінням. Так було з
Петром Сагайдачним, який прийшов на Січ
Койнашевичем. За вправність у стрільбі з
лука йому дали ймення Сагайдак. Пізніше,
коли той став гетьманом, почали його називати Сагайдачним. Богдан Хмельниць-

ній ієрархії зайняли передостанню сходинку; їхні прізвища «розпочались» наприкінці
XVIIІ століття. Останнім прошарком українського суспільства, який отримав право на
власне прізвище, були кріпаки.
Їхні ймення мали два джерела походження: «панське» і «батьківське». Перше пояснюється просто: колишнім кріпакам присвоювали прізвище їхнього пана. «Батьківські» власні імена були одними з найпоширеніших серед колишніх кріпаків, і це не
дивно, адже в той час такий спосіб «називання» був чи не найзручнішим: кілька рухів пером – і в основу прізвища впліталось
батьківське ім’я. Так множилися численні
Василенки з Іваненками, як числа у геометричній прогресії.
Серед українських «професійних» антро-

Початок статті у попередньому номері.

понімів поряд з Ковалями є і Скринники з
Веретенниками, і ювеліри – Золотарі, і Міняйли (мандрівні торговці), і Грабарі, і Прасолі (торговці рибою і сіллю), і паламарі з
вузькою спеціалізацією – Заплюйсвічки. А
ще є серед нас Безталанний, Валяйбаба,
Давиборщ, Дериведмідь, Екало, Занудько, Кий, Майборода, Невтриніс, Непочатих, Нетреба, Панібудьласка, Побийвовк,
Попандопало, Пробачай, Прощай, Смакота, Убийвовк, Швайка, Шмаровоз, Чудеса,
Чудо, Чума, Якось, і, навіть, Божа-Воля. До
речі, останнє прізвище, попри своє цілісне
ядро, належить до так званих штучних антропонімів, які дослідники не дуже полюбляють. Це ті прізвища, що виникають, наприклад, через шлюб або дослівний переклад.
Людина народжується і без її згоди дають їй ім’я, прізвище вона отримує у спадок. Добре, якщо вони приємні для слуху.
А якщо ні? Адже бувають і такі, які принижують гідність. У такому випадку можна з
досягненням повноліття змінити прізвище,
або взяти чоловікове чи дружини. А можна
прославити своє немилозвучне прізвище.
Багато талановитих людей зуміли зробити
це. Згадаймо, принаймні, династію дресирувальників Дурових чи видатного адвоката, оратора, міністра юстиції царської Росії – Федора Плевака.
Мене вразила історія, яка сталася з журналістом газети «Известия». Кореспондент
приїхав до одного з колгоспів з метою написати репортаж про передову доярку.
Нею виявилася молода, симпатична дівчина. Але вона категорично відмовилася давати інтерв’ю. Виявляється, дівчина соромилася свого прізвища – Білациця. Пізніше вона вийшла заміж і змінила ненависне
ймення.
Зі мною теж трапилася курйозна історія.
Я народився у місті Попасне Луганської області. У місцевому РАЦСі мене записали за
прізвищем Халимонов, хоча батько – Халимон. І лише тоді, коли я вступав до лав
Компартії, виправили помилку багаторічної
давнини.
Поширеним залишається спосіб змінювати прізвища за допомогою суфікса -ськ.
Так виникло прізвище видатного композитора Петра Чайковського. Його батько,
Ілько Чайка, гірничий інженер, довго не міг
влаштуватися на роботу, поки не став Чайковським.
Володимир Халимон,
ветеран підприємства.
Продовження статті
у наступному номері.
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вітаЄМО Народжених у ЛИСТОПАДІ

21 листопада
Олега ФЕДОРЦЯ, в.о. начальника Чутівської філії з передачі е/е

1 листопада

13 листопада

Валерія МАСЮКА, заст. начальника
Зінківської філії з передачі е/е

Наталію СУЛЕЙМАНОВУ, начальника
відділу з земельних відносин

22 листопада

Юрія КОБЗУНЕНКА, начальника групи
ПС Миргородської філії

Олексія ДУБОВИКА, начальника Решетилівської філії

Володимира КРИВЧЕНКА, заст. начальника Глобинської філії зі збуту е/е

5 листопада

14 листопада

Ніну КАРПУК, заступника начальника
відділу тарифної політики

Юрія ВОРОНКА, помічника голови
Правління

8 листопада

17 листопада

Ярославу ОВСЕП’ЯН, начальника інвестиційного відділу

Євгенія ДУХНА, заступника начальника відділу внутрішнього аудиту

Тетяну ПЕТРЕНКО, начальника виробничо-технічного відділу КремТЕЦ

Олександра ГЕРАСИМЕНКА, заступника начальника служби охорони праці

11 листопада

20 листопада

Олександра СОБКА, в.о. начальника
відділу з приєднання електроустановок

Олега КАНАБЕЄВА, директора департаменту безпеки та охорони

Валерія БЕРЕЗОВОГО, начальника цеху
центральних теплових пунктів Кременчуцької філії

Євгена ЄЖОВА, начальника Карлівської філії

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
1 листопада

7 листопада

Антону РАЦЮ, електромонтеру ОВБ
Великокохнівської філії

Володимиру СРІБНОМУ, електромонтеру ОВБ Кобеляцької філії

Ользі МІЩЕНКО, прибиральнику Новосанжарської філії

10 листопада

2 листопада

Любові СКЛЯР, прибиральнику Великокохнівської філії

Олександру БРЕЧКУ, заст. начальника
Полтавської філії з передачі е/е міста

13 листопада

Ользі МАЦУЛІ, техніку хімічної лабораторії КремТЕЦ

Сергію ІВЛЄВУ, диспетчеру району мереж ОДГ Оржицької філії

Лідії ПОГОРІЛІЙ, бухгалтеру Карлівської філії
Володимиру МОВЧАНУ, електромонтеру з ремонту та монтажу КЛ Кременчуцької філії
Івану БОНДАРЮ, водію Машівської філії

Михайлу ЛОБАСУ, водію Решетилівської філії

27 листопада
Сергія СОЛДАТОВА, директора КремТЕЦ
28 листопада
Ігоря КОЧЕТКОВА, начальника лабораторії з експлуатації приладів обліку
29 листопада
Олега ГОЛУБА, начальника інформаційно-консультаційного центру

24 листопада
Дмитру ЯКИМЦЮ, електрослюсарю
з ремонту устат. р/пристроїв Кременчуцької філії
Олексію ДУЛІ, електромонтеру з ремонту та монтажу КЛ Лубенської філії
25 листопада
Валентині КУЛИК, секретарю Оржицької філії
26 листопада
Лідії ЯРЕМЕНКО, прибиральнику АГВ
27 листопада

Ользі ДЗЮБІ, бухгалтеру КремТЕЦ

Людмилі ЛЕБІДЬ, електромонтеру з випробувань і вимірювань Лубенської філії

Анатолію БІЛИКУ, водію Полтавської
філії

3 листопада
Анатолію ТИМОЩУКУ, слюсарю з ремонту автомобілів СМіТ

Анатолія КАЛІНІЧЕНКА, начальника
абонентської групи Решетилівської філії

17 листопада

19 листопада

23 листопада
Анатолію ДРИГВАЛЮ, майстру котельної дільниці КремТЕЦ

ВІДПОЧИНОК

Миколі ЧЕРНИШУ, водію Чутівської
філії
28 листопада
Миколі МЕЩУРОВУ, слюсарю з ремонту парогазотурбінного устаткування
КремТЕЦ
Марії СЕМЕНЧУК,
КремТЕЦ

прибиральнику

Валентині ЛАГУТІ, комірнику Лохвицької філії

КРОСС
ВОРД
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