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Борис
ПОПОВ

ст. 7

Рай там, де безтурботне
і сонячне дитинство
ст. 7

Шлях наших
попередників
Цьогорічний ювілейний феєрверк
не оминув Кобеляцьку філію. З дня її
заснування минуло 45 років.
продовження на ст. 2-3 »

З любов’ю до
справи життя
Це найщасливіший період, коли весь світ
відкритий перед тобою і ніякі перепони не
страшні. Усе навкруги – у яскравих і світлих барвах. Ніжки самі вистукують улюблений танець… Фестиваль художньої самодія-

льності дітей працівників компанії «Сузір’я
юних талантів» – чудова нагода ще раз переконатися в неповторності цього періоду.
продовження на ст. 7 »

45 років тому наказом Міністерства
енергетики УРСР було створено Котелевську філію ВАТ «Полтаваобленерго».
продовження на ст. 4-5 »

Енергетика
футзалу

Надбання
віків

У вирі спортивного азарту завершився традиційний турнір
компанії з футзалу. У вирішальній грі перемогу здобула команда Гребінківської філії.
продовження на ст. 8 »

Добровільно обираючи ім’я
для дитини, ми, не усвідомлюючи того, підкоряємося певній
моді на імена, примхи якої не завжди вдається встановити.
продовження на ст. 9 »
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Найцінніші спогади
– у серцях людей
Побутує думка, що саме пам’ять робить нас такими, якими ми є. Певно, кожного ще у школі намагалися переконати, що без минулого немає майбутнього.
Шкода, що тоді не всі розуміли, скільки цікавого і корисного можна взяти з тих
уроків, які підносить нам історія.
Пам’ятаючи шкільну мудрість, начальник Кобеляцької філії Сергій Зінченко напередодні 45-річчя підрозділу запросив
його пенсіонерів, щоб перегорнути сторінки книги минулого філії.
Перші кіловати електричної енергії для
підприємств Кобеляк почала виробляти
збудована у повоєнні роки нова дизельна електростанція. У 1956-му дала перший струм Перегонівська гідроелектростанція, зведена на річці Ворсклі. Це офіційна версія початку історії електроенергетики на Кобеляччині. Але «світло» у містечко, за словами його мешканців, «прийшло»
років на 10 раніше... Колишній механік Кобеляцького РЕМ, а нині – пенсіонер, Леонід Лебединський згадує, що у той час
уперше відчули принади струму ніяк не
мирні жителі Кобеляк, а німці, які зайняли місто під час Великої Вітчизняної війни.
Довгими вечорами загарбники дивилися
фільми: електрику виробляв дизель, який
вони привезли із собою. Для місцевих, багато з яких про лампочки лише чув, але ніколи не бачив, це було щось незрозуміле,
дивне. Волею долі ворог недовго залишався у місті. Відступаючи, щоправда, німці зірвали цей дизель. І «світло», як у побуті ми
звикли називати електроенергію, зникло
до кінця війни… У повоєнний період небайдужі мешканці Кобеляк встановили інший
дизель з військового корабля в будівлі, де

нині розташована абонентська група філії.
У 1956 році дала перший струм Перегонівська ГЕС, яка успішно працювала аж до
1964 року, коли була зупинена через підняття рівня Дніпродзержинського водосховища. Наступного року було створено
Кобеляцький район електричних мереж,
першим начальником якого став Григорій
Філатов, колишній директор ГЕС.
На той час у РЕМ працювало 12 осіб. З
техніки мали лише велосипеди. І то власні.
Часом на цьому «швидкісному» транспорті доводилося долати десятки кілометрів…
Робітники кріпили до велосипеду проводи.
Розуміли, що надзвичайно ризикують, та
все ж, за необхідності, не вагаючись, переправляли цінний багаж навіть через водойми. Нічого не боячись, несли «світло»

Філії за самовіддану працю
присвоєно вимпел «Колектив комуністичної праці».
людям. Лінії теж будували вручну, так само
копали ями. Та найважче було поставити
опори…
Надіялися лише на себе. І на місцеві колгоспи… Перший автомобіль «прийшов»
саме звідти: у колгоспі списали машину,
а енергетики полагодили її і почали використовувати у роботі. Таким способом до

кінця 60-х років РЕМ мав 3 авто, трактор і
причіп. Щоправда, ця техніка була непристосованою до специфіки роботи.
Та винахідливості й заповзятості кобеляцьким енергетикам не позичати. На початку 70-х років Леонід Лебединський і
Олексій Нестеренко зі списаного у колгоспі імені Петровського соломокопителя
змайстрували справжній шедевр. До трактора приварили поперечину з крюком,
якою і виважували опори. Робота пішла
легше і швидше, а головне – веселіше. За
винаходом закріпилася назва «стріла». Багато років незмінно слугувала вона надійним помічником у щоденній праці.
Нині струм – необхідний атрибут комфорту. А всього півстоліття тому кожна
господиня тримала у оселі принаймні декілька свічок: щоб не сидіти у темряві. «До
1966 року, – згадує тодішній черговий підстанції «Кобеляки» Володимир Самарський, – «світло» подавали лише на кілька годин у день: від сутінок до півночі. Та
й потужність була обмеженою». А всього
2-3 роки до цього, за його словами, частина міста Кобеляк, яка знаходилася подалі від річки, ввечері взагалі стояла темною. З щирим сумом говорить Володимир
Миколайович про ті часи: «Усі намагалися допомогти, хто чим міг. А головне – про
крадіжки і не думали. Обладнання можна
було без остраху залишити надворі. Жодного разу нічого не зникло…». На цей період припадає активна розбудова електромереж району. Працювали по 10 годин на
добу. І план, поставлений партійним керівництвом, виконали. Та буденні проблеми
не полишали.
Прийшовши у РЕМ працювати механіком, Леонід Лебединський зіткнувся з катастрофічною нестачею запчастин. У його
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заслугах – важливе для нас, енергетиків
наступного покоління, відкриття. Він винайшов спосіб ремонту гідросистеми автовишки ТВГ-15. На засвідчення цього має
навіть документ.
А от для диспетчерів найболючішою стала проблема нестачі кадрів. Відчув її на
собі й Іван Дубовик, колишній диспетчер
Кобеляцького РЕМ. «Я працював з 8 години ранку до 19-ої. Зміняв мене хлопець,
який чергував уночі. Коли хтось із нас не
міг вийти на роботу, інший працював добами. Шоферів теж не вистачало. Кожного з
них могли викликати на роботу в будь-який
час дня чи ночі». За словами Івана Григоровича, енергетики ніколи не нарікали на
важку роботу. Знали, що займаються доброю справою.
Працюючи на майбутнє, досягли неабияких результатів. Кобеляцький район електромереж став першим серед решти районних підрозділів, де в диспетчерській
службі була встановлена активна мнемосхема.
З появою струму в оселях жителів району виникло ще одне питання: як останні будуть розраховуватися за цей атрибут комфорту? Рішення прийшло само. «У встановлений день мешканці кожного населеного пункту, – згадує Віктор Ященко, у минулому – електромонтер з приладів обліку Кобеляцької філії, – мали принести до
сільради абонентські книжечки і заплатити
за «світло». Гроші збирав контролер, який
щомісяця об’їжджав усі села району». І
лише у 1967 році перерахунки почали проводити через зберкасу.
На початку 70-х завершилася електрифікація району. Здавалося б, можна полегшено зітхнути. Та де там? Непогода не давала розслабитися ні на хвильку і все випробовували енергетиків на міцність сили
духу. На пам’яті Миколи Гущенка, електромонтера ОВБ філії, найважчим періодом у роботі стало літо 1972 року. Грозова буря залишила без струму жителів половини району. Вона влучила у ПЛ-35 кВ
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«Красна-Світлогірське-Озера».
Резервних ліній не було. Коли ремонтна бригада
на чолі з тодішнім начальником РЕМу Дмитром Білим прибула на місце обриву, енергетики жахнулися. Провід упав через річку. У воді не залишилося жодної живої рибини: усіх, уражених струмом, прибило до
берега. Як же вчинити? Разом з начальником на місце обриву виїхали всього 3 особи. Та чекати підмоги ніколи: уже півночі
колгоспи та ферми без струму. До вечора з’єднали провід. А як же тепер його підняти на опору? Зібравшись з духом, один
із бригади поліз у темряві на шістнадцятиметрову опору. Які ж силу духу та мужність треба мати, щоб зважитися на таке!
Під ранок відновили струм на лінії. А бригада отримала заслужену подяку від керівництва району та області. Цей випадок взаємодопомоги, самовідданої праці яскраво
ілюструє стосунки між людьми, атмосферу, що панувала у колективі.
Людська пам’ять плинна. А скільки всього довелося пережити за останні 45 років
працівникам Кобеляцької філії – відразу і
не згадаєш. Як спалахи, виринають з минулого окремі події, моменти. Про деякі з таких пам’ятних епізодів очевидці і сьогодні
не можуть говорити без хвилювання. Бурі,
заметілі, шквальні вітри сильно попсували
нерви енергетикам. Бувало, вони не встигали відновлювати пошкоджені ділянки ліній електропередач. Часом працювати доводилося навіть уночі. Та робітничий гарт,
безвідмовність, кмітливість, настирливість,
почуття обов’язку, притаманні працівникам
філії, допомагали гордо вийти навіть із найскладнішої ситуації.
Роки становлення електроенергетики –
у минулому. Зараз споживачі Кобеляцького району отримують електроенергію від 9
районних підстанцій 35/10 кВ, безперебійну роботу яких забезпечують 145 працівників філії. У 1989 році колектив підрозділу отримав нову виробничу базу, де були
збудовані адміністративний корпус, приміщення служб з обслуговування електроме-

реж, дільниця енергозбуту, диспетчерська
служба та гаражі.
Чи легше стало працювати? Сказати
важко. У сучасному світі – і проблеми інші.
Тож нехай працівників Кобеляцької філії не
покидає завзяття та натхнення до роботи.
До того ж, рівнятися є на кого! Тому сьогоднішні молоді спеціалісти успішно вирішують усі складнощі з притаманною їм рішучістю.
Майже півстоліття невпинно б’ється могутнє серце підстанцій району. За цей час
зростання, шукань і здобутків колективу його очолювали досвідчені фахівці, талановиті організатори, цікаві особистості, кожен з яких залишив тут свій добрий
слід, частинку своєї душі, свого життя. Багато знань і досвіду, сил, енергії і здоров’я
вклали вони у становлення і розвиток підрозділу.
«Тільки тепер приходить істинне усвідомлення велетенської праці тих років. Завдяки ентузіазму, енергії та ініціативі, вмінню тодішніх будівельників та енергетиків
долати труднощі було забезпечено високі темпи будівництва, – переконаний нинішній начальник Кобеляцької філії Сергій
Зінченко. – Надзвичайні масштаби будови об’єднали багато людей, добросовісна
праця яких створила наш підрозділ.
З часом утворився і високопрофесійний колектив філії, якому довелося пережити і злет виробництва, і перебудову, і період спаду».
Сьогодні філія впевнено крокує у завтрашній день:
ел е к т р и ч н и й
«скарб» району – у надійних руках!
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Історія починається сьогодні
Першою енергією, яку почали використовувати котелевці, була енергія води
та вітру. Тоді, у ХІХ столітті, про електричну і не чули. Щоб полегшити собі
роботу, наші предки гатили на річках гатки – і стрімкі потоки води сотні років крутили колеса водяних млинів. Проіснували вони до 20-х років ХХ ст.

Через 30 років знову згадали про силу
води. І на території району побудували
Більську та Шевченківську гідроелектростанції. Йшов час – люди вчилися бережно
приймати дари природи. Доглядали річки,
будували шлюзи-регулятори, найбільший з
яких спорудили на найповноводнішій річці
району Ворсклі, біля села Деревки.
Не нехтували котелевці й силою вітру.
Десятки вітряків навколо селища крутили важкі камені поставів, перемелюючи
збіжжя. І лише у 50-их роках двадцятого століття незаслужено відмовилися від
цих невтомних трудівників і віддали перевагу вальцевим млинам на паровій, електричній тязі. Деякі вітряки й понині сумовито бовваніють у закутках ферм, жалюгідні, обшарпані.
Роком народження електричної енергії у районі вважають 1912-ий. Тоді запрацював енергоагрегат на млині Білецького. «Світло» засяяло в адміністративних будівлях селища. Та його шлях до приватних
осель перервала Велика Вітчизняна війна.
І на десятки років відкинула котелевців від
принад електрики. Але падати духом – не
у правилах енергетиків. Мужньо вели вони
боротьбу за «світле» майбутнє.
Котелевський РЕМ був створений у 1966
році. На той час район освітлювали Котелевська та Милорадівська ПС 35/10 кВ.
Працівники підстанцій і стали першими
енергетиками РЕМу. Людей катастрофічно не вистачало. А що ж то за організація
без кадрів? Тож тодішній начальник РЕМу
Юрій Чугуй оголосив про укомплектацію
колективу.

Серед новоприбулих виявилася і Ганна Павлівна Болюта. Для неї робота у Котелевській філії стала справою життя. Її
29-річний трудовий шлях почався з посади техніка з документації. На пенсію Ганна
Павлівна пішла інженером ВТГ. Разом з колегами вона, юною, двадцятишестирічною
дівчиною, на своїх тендітних плечах несла
«світло» односельцям. Тут зустріла кохання свого життя, вийшла заміж. Її чоловік,
Григорій Іванович Болюта, як і дружина,
все життя працював у філії. А зараз, коли
батьки – на заслуженому відпочинку, їхню
справу продовжує син, Олександр Григорович, електромонтер-водій ОВБ. У Ганни Павлівни – незліченна кількість вражаючих історій, пов’язаних з філією. Назбиралося за три десятки років! Та найбільше
жінці запам’ятався випадок, який стався у
перший рік її роботи:
– Ми з моїм майбутній чоловіком, Григорієм, познайомилися у 1967-ому. Відразу покохали одне одного. Спільна робота тільки розпалювала почуття. Через рік
вирішили одружитися. Весілля спланували на 14 січня. Почалися приготування. Уявіть, яким шоком для нас стало те, що на
цей день у «Облсільенерго», якому тоді під-

Шостий рік філія радо влаштовує змагання з туризму.
порядковувалася філія, призначили прийом річних звітів! І одружуватися треба, і
звітувати про роботу теж необхідно. Що
ж важливіше? Тоді перенести весілля було
нескладно. Тож, звіт здали вчасно, а розписалися 19 січня. Отак почалося наше сімейне щастя. Все життя разом: і на роботі, і вдома.
Кажуть, жінка створена для сім’ї, а чоловік – для роботи. Та для нинішнього світу стереотипів не існує. Ганна Павлівна «горіла» на роботі, так переймалася справами філії. Тому про тяжкі часи становлення електроенергетичної галузі в області
не звикла згадувати. У 1967 році РЕМ мав
лише 2 авто і трактор. Пізніше почали заповнювати гаражі машинами, списаними
військовими частинами та колгоспами.
У 1969 році начальником Котелевсько-

го РЕМ призначили Євгенія Бушева. Цю
людину пам’ятають у філії як керівника від
Бога. На період керівництва Євгенія Митрофановича припадає активна розбудова
електромереж району. За кілька років усі,
навіть віддалені хатки, підключили до електрики. А у 1971-ому, з введенням у експлуатацію Більської і Рублівської ПС 35/10 кВ,
повністю закінчилася електрифікація району.
Прийшов час подумати про нове приміщення РЕМу. Будували його і енергетики,
і будівельники. Ганна Павлівна згадує, як
сама витягувала гарячу цеглу із печі місцевого цегляного заводу. З того часу минув
не один десяток років…
Сьогодні база Котелевської філії радує око: ошатне подвір’я, невеличка альтанка, розкішні ялинки біля адміністративної будівлі. Відразу видно: невеликому – 74 робітники – колективу працюється тут по-домашньому комфортно. Нинішнього привабливого вигляду підрозділ почав набувати у 1999 році, коли його очолив Віктор Вікторович Лазько. На той час
йому тільки виповнилося 30 років, проте він уже мав досвід роботи в енергетиці. Закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, кілька років працював рядовим електриком. У 1994-ому прийшов у Котелевський РЕМ майстром групи підстанцій, за
рік «виріс» до посади заступника начальника зі збуту електроенергії. І ось уже 11
років очолює підрозділ. Свою діяльність на
посаді начальника почав з ремонтів. «Пощастило, що якраз у той рік здавали новозбудований диспетчерський пункт», – розповідає Віктор Вікторович. Певно, бажання постійно покращувати умови праці своїх підлеглих – в крові у керівника.
Минулий рік став «утеплюючим». У філії
установили теплогенераторну з двома котлами, повністю оновили систему опалення
підрозділу. До теплої душевної атмосфери
додалося тепло батарейне. І робота потекла веселіше. Та на осучасненні опалення
Віктор Вікторович не зупинився. На черзі –
ремонт у диспетчерському пункті. Тож відпочивати ніколи. Цю роботу завершили ще
до початку 2010-го, тож диспетчери вже
встигли повністю оцінили переваги примі-

СВЯТО ДУШІ

щення з сучасним ремонтом. До гарного,
говорять вони, звикаєш швидко. А планів
– ще на десятирічку наперед. «Уже який
рік, – бідкається начальник, – чекають заміни сходи в адмінприміщенні. Як переїхали у цю будівлю у 70-х, жодного разу не
лагодили їх. Років з 5 тому відремонтували
кабінети. Тоді вирішили, що сходи почекають. А зараз час повернутися до вирішення і цієї проблеми».
Печеться Віктор Вікторович за підлеглих, але, як він звик повторювати, абоненти – люди першої важливості у філії.
Важкою працею заслуговували котелевські енергетики їхню прихильність. Втратити її було б безглуздо. Особливу увагу у
філії надають абонентам-інвалідам. Таких
у районі до 5 осіб. Для них минулого року
почали будувати спеціальний вхід до абонгрупи. Наразі вже обладнали під’їзд до
абонентського віконечка. На цьому тимчасово роботи призупинили через брак коштів, але поновити їх планують з початку
наступного року.
З людьми Котелевській філії теж пощастило: працюють злагоджено і відповідально. Колектив молодий, більшості – до 40
років. Молодь, вважає начальник підрозділу, енергійніша, частіше проявляє ініціативу і намагається вдосконалити методи
своєї роботи. Професійними секретами з
молодшими колегами діляться досвідчені енергетики, які віддали роботі у філії не
один десяток років. Від молоді вимагають
постійно підвищувати професійний рівень
і вчать приймати рішення у складних виробничих ситуаціях.
А список кращих працівників філії надто об’ємний, щоб розмістити його у газетній статті. Але не можна не згадати тих,
хто віддав роботі у котелевській енергетиці свою душу, завзяття, кращі роки життя: електромонтерів з експлуатації р/мереж Миколу Івановича Баїстого, Олексія
Михайловича Рудька, Леоніда Олександровича Брюха, Володимира Євгеновича Глобу, електромонтера ОВБ Анатолія
Дмитровича Прядка, інспектора інспекції
енергонагляду Анатолія Івановича Гнилосира, водіїв Миколу Олександровича Крамаренка і Олександра Михайловича Ковпака, інженера ВТГ Артема Васильовича Гринишина, бухгалтера Тетяну Іванівну Ковпак, секретаря Тетяну Михайлівну
Шеремет, економіста зі збуту е/е Вікторію Андріївну Павленко, контролера енергонагляду Юлію Василівну Процвєтову та
електромонтера з експлуатації е/мереж
Андрія Віталійовича Свистуна.
Роботу своїх підлеглих начальник філії
Віктор Лазько оцінює добре:
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– Основний наш капітал – це наші люди,
люди, яким я довіряю і які довіряють мені,
за що я щиро вдячний. Натомість особисто я завжди прагнутиму зробити все для
того, щоб наші працівники мали гідні умови праці. А для цього необхідно, щоб кожен з нас не лише займав відповідну посаду, а ще й відповідально ставився до своїх посадових обов’язків. Мої колеги розуміють це, тому готові до самовдосконалення. Зараз 21 працівник філії має вищу
освіту, 33 – середню спеціальну, 2 особи
продовжують навчатися.
Свято пройде, вщухне радісний гомін,
і саме цим людям доведеться працювати і далі, докладаючи зусиль для реалізації намічених планів. А їх надзвичайно багато! Головне наше завдання – домогтися,
щоб споживачі отримували послуги належної якості. Для цього ми і надалі будемо продовжувати удосконалення наших
електромереж, багато уваги приділятиме-

мо роботі зі споживачами. Адже межі для
досконалості не існує!
Лише на перший погляд здається, що
усі справи енергетиків щороку повторюються: складання планів, виконання інвестиційних програм, обслуговування абонентів, підготовка до зими… Однак, насправді кожен рік у нашій діяльності, як і
кожен день, є особливим! У першу чергу,
через особисте сприйняття кожним своєї
роботи, коли її не просто виконують автоматично, а нею живуть і переймаються. А
також через щоразу нові проекти та пріоритети у діяльності нашої компанії.
У такій поблажливо-строгій атмосфері
живуть у Котелевській філії. Трудяться, допомагають одне одному, підтримують. Ця
робота не завжди відчувається споживачами. Та у тому й майстерність: непомітно,
усуваючи усі можливо збої, щодня освітлювати оселі земляків.

БЕЗПЕКА
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Прислухайтеся до
своїх дітей!
порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість травмованих на виробництві зменшилася на 4%, кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками – на 6%. Проте, незважаючи на стійку
тенденцію до зниження рівня виробничого травматизму, в тому числі – із смертельними наслідками, статистика залишається
ще досить високою у порівнянні з країнами Європи.
Більше 70% нещасних випадків відбуваються через недостатню обізнаність пра-

Щодня у світі 160 млн.
осіб отримують професійні
захворювання.
цівників про безпечні методи роботи або
через нехтування елементарними нормами власної безпеки. Тому культура охорони праці є основною складовою запобігання нещасним випадкам, оскільки сприяє підвищенню загальної поінформованості про ризики на робочому місці та обізнаності про те, як їх можна уникнути.
З метою привернення уваги суспільства
до проблем особистої безпеки на виробництві та необхідності формування змалку культури охорони праці, Держгірпромнагляд за підтримки Федерації профспілок України і
Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних
захворювань
України ініціювали проведення Всеукраїнської акції «Охорона
праці очима
дітей».
Залучення
творчого потенціалу
ді-
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У гості – до планети дитинства
Життя тримається на нитці спогадів, як повітряна кулька. І, певно, найдорожчою є пам’ять дитинства.

Кожна працююча людина підпадає під певні ризики, починаючи з найбільш небезпечних секторів економіки і закінчуючи відносно безпечною сферою послуг.
Загибель працівника – це втрата не тільки для суспільства, а й для його рідних, а
особливо – дітей. Сім’я є найважливішим
інститутом розвитку та виховання, а здорова й повна родина – запорука стабільності будь-якого суспільства та держави.
Станом на 1 січня 2010 року на обліку у
Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перебували 7808
дітей, що стали сиротами внаслідок загибелі батьків на виробництві, в тому числі
162 дитини є сиротами без обох батьків.
Залишаючись без найважливіших людей
та не маючи достатнього життєвого досвіду, діти-сироти стають емоційно незахищеними. Це ускладнює їхнє життя та взаємодію з навколишнім світом, що призводить
до негативних тенденцій у суспільстві. Держава, у свою чергу, витрачає значні фінансові й організаційні ресурси для повернення таких соціально неадаптованих дітей до
нормального життя, їх соціалізації.
У світі, за даними Міжнародної організації праці, кожного дня на виробництві гинуть 5 тис. людей, на рік – 2 мільйони, травмуються 27 мільйонів осіб, іще 160 мільйонів отримують професійні захворювання
різної тяжкості. На таку жахаючу статистику не можна не звертати уваги.
В Україні у першому півріччі 2010 року,

ФЕСТИВАЛЬ

тей до проблем охорони праці підвищить
відповідальність батьків за свою власну
безпеку та сприятиме вихованню у дитини свідомого ставлення до безпечного поводження на робочому місці, а також обізнаність про права на безпечні та здорові умови праці.
Головною метою заходу є привернення
уваги кожного роботодавця до важливості
усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків, формування свідомого ставлення суспільства до
культури безпеки праці.
Акція проходить під девізом «Безпечна праця батьків – моє щасливе майбутнє!». У рамках місячника передбачається проведення конкурсів дитячої творчості, зокрема, дитячих малюнків, творів (есе),
конкурсу серед дитячих телестудій на найкращий соціальний ролик на тему безпеки праці, проведення відкритих уроків,
екскурсій-оглядів безпечних технологій виробництв серед учнів та студентів шкільних, професійно-технічних і вищих закладів
освіти; висвітлення матеріалів акції в ЗМІ.
Дитячі малюнки будуть розміщені на робочих місцях батьків і у громадських місцях, опубліковані на сайті Держгірпромнагляду та сайтах соціальних партнерів. Найкращі дитячі соціальні ролики транслюватимуться на каналах центрального і місцевого телебачення, на моніторах, встановлених у транспорті та в інших громадських
місцях.
Організатори переконані, що дитяча творчість – це величезний резерв для
ефективної профілактики травматизму,
оскільки вона може бути одним із найбільш
масових та дієвих засобів наочної пропаганди безпечної поведінки для всіх працюючих батьків.
Адміністрація
Держгірпромнагляду України

Як хочеться знову, хоч на хвилинку, повернутися у ті дні, коли маленький, безтурботний, у кумедних капцях, пізнаєш навколишній світ: де нічка ховає зорі та місяць, як народжується новий день, хто малює взимку на вікнах… Дорослі вирішують
інші важливі питання. А чим же так солодко пахне Дитинство?
Найдорослішими ми буваємо лише у дитинстві. Не можна не погодитися з цим висловом Леоніда Сухорукова, російського письменника та великого майстра афоризмів. Адже усі ми родом із дитинства.
Пам’ятаєте цю пору? Кожен день – як маленьке життя, наповнений новими неочікуваними відкриттями. Бурхливі враження
зриваються феєрверком емоцій. Як плакати – так навзрид, а сміятися – так до болю
в грудях. Дитинство – це дивовижна радість, яка не вимагає причини, гра і, звичайно ж, мрія… Малеча завжди готова до
чуда.
Ще раз переконатися у цьому енергетики області змогли на фестивалі дитячої художньої самодіяльності «Сузір’я юних талантів». Цьогоріч учасники огляду творчості відзначали свій маленький ювілей – п’ять
років тому вперше на базі Машівської філії дітлахи працівників ВАТ «Полтаваобленерго» подарували глядачам хоровод
своїх обдарувань. Цього разу Машівський
районний будинок культури, за традицією,
приймав маленьких «зірочок», які прибували до планети талантів на космічних кораблях.

Круїз на лайнері «Мрія» розпочався з
привітання Бориса Попова, директора з
кадрової політики, оплати праці та соціальних питань. Він побажав усім учасникам
успіху та запевнив, що ніхто з юних талантів не залишиться без подарунку. На свято завітав і Володимир Марченко, голова
Полтавської обласної ради. «Найважливіше завдання у житті кожного, - сказав він,
звертаючись до присутніх, – подарувати
справжнє дитинство малечі. Тож я із задоволенням буду милуватися виступами дітей, чиє дитинство під пильним наглядом
керівництва ВАТ «Полтаваобленерго». Моя
щира вдячність їм за їхні добрі серця».
Особливістю цьогорічного концерту стала його різноплановість. І пісні, і танці, і гім-

Виховуючи дітей, ми тим
самим поліпшуємо наше
майбутнє.
настичні номери, і гуморески, і вірші, і сценки, і гра на музичних інструментах… Запал
«зірочок» не давав глядачам сумувати ні
хвилинки. Присутні підтанцьовували і підспівували на своїх місцях, а якщо хтось із
малечі раптом губився на сцені, щиро вболівали і підтримували його гучними оплесками. До речі, найменшому учаснику фестивалю було всього 4 роки. Отаких активних, заповзятих і творчих дітей виховують
працівники компанії!

Політ казкою дитинства став незабутнім
враженням для дітей: для багатьох з них
це був перший вихід на сцену. Нікого з присутніх не залишив байдужим цей дотик до
чудового світу рожевих мрій, де добро завжди перемагає зло, де немає гріха, брехні та зради!
Тригодинний фестиваль пролетів непомітно. Глядачі незчулися, як концерт закінчився. А всі його учасники отримали призи. Та не лише вони вийшли з концертного залу з подарунками. Весь фестиваль під
стелею, над глядацькими кріслами, чекали свого часу сотні повітряних кульок, які
добрий чарівник після завершення свята
опустив на присутніх. Треба було бачити
очі дітлахів! У той момент я подумала: «Оце
і є щастя!».

СПОРТ
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Енергетика футзалу
ною. За третє місце змагалися збірні Комсомольської філії та Кременчуцької ТЕЦ.
Поєдинок за «бронзу» розпочався для
кременчужан з пропущеного м’яча. Проте рахунок зрівнявся на перших хвилинах другого тайму. У результаті гра закінчилася технічною поразкою Комсомольської філії. Перевірка визначила, що
за цю команду грали футболісти,
які не являються працівниками
компанії. А це грубе порушення
правил турніру, які для всіх залишаються незмінно жорсткими.
Тож останнє місце у трійці кращих
посіла команда КремТЕЦ.
Та найбільший сплеск емоцій викликало
фінальне протистояння, у якому зійшлися
футболісти з головного офісу і Гребінків-

Футболісти з Гребінки третій рік поспіль повезли у рідне містечко почесний трофей переможців.
ської філії. Обидві збірні уже здобували перемоги на енергетичному турнірі. Тож матч
виявився напруженим і динамічним. Гравці
головного офісу провели ряд ефективних
атак, що дало їм перевагу у першому таймі в один забитий м’яч (1:0). Напруга у грі
наростала. Проте уже на перших хвилинах
другого тайму футболісти Гребінківської
філії не тільки зрівняли рахунок, а й отри-
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Про що розповідають
українські прізвища?

Під акомпанемент активних оплесків і у вирі спортивного азарту завершився турнір з міні-футболу серед аматорських команд працівників ВАТ «Полтаваобленерго».
Ці спортивні змагання з нагоди професійного свята, Дня енергетика, є традиційними у нашій компанії. Їхня мета – згуртувати колектив, визначити найсильнішу команду й пропагувати здоровий спосіб життя. Цьогоріч у традиційному турнірі
з міні-футболу, присвяченому Дню енергетика, взяли участь 22 команди ВАТ «Полтаваобленерго» – представники філій та підрозділів центрального офісу. Серед учасників турніру – електромонтери і техніки,
водії та оператори, інженери та керівники. Але протягом турніру вони були просто
спортсменами, які обожнюють одну гру.
Змагання відбулися у два етапи. Розпочалися 30 жовтня з відбіркового туру, який
і визначив 8 найсильніших футбольних команд компанії. Після групових баталій у вісімку кращих вийшли команди головного
офісу, Зіньківської, Комсомольської, Гребінківської, Чорнухинської, Полтавської
міської та районної філій і Кременчуцької
ТЕЦ.
А вже у другу суботу листопада останні зустрілися у спортзалах Полтавського професійного ліцею транспорту та загальноосвітньої школи № 37, щоб помірятися силами і визначити наступного володаря Кубку з міні-футболу. Змагання проводилися по круговій системі у двох групах за спрощеними міні-футбольними правилами.
З перших хвилин турніру стало зрозуміло, що боротьба буде цікавою і напруже-

ІСТОРІЯ

«На Русі є такі прізвища, що тільки перехрестишся, коли почуєш».
(Микола Гоголь)
Початок статті у попередньому номері.

мали перевагу.
Та гол-відповідь у ворота гребінчан не забарився. Щоправда, перемоги футболістам центрального офісу це не принесло.
Відкривши рахунок на початку гри, переваги вони втримати так і не змогли, поступившись суперникам з рахунком 3:2.
Футболісти з Гребінки повезли у рідне
містечко почесний трофей переможців. До
того ж у них був беззаперечний стимул показати найкращий результат. Перемогу та
й усю гру вони присвятили своєму незмінному наставнику Олександру Галяну, заступнику начальника Гребінківської філії зі
збуту електроенергії, приурочивши це до
його 60-річчя. Щоправда, день народження Олександр Миколайович святкуватиме
аж у січні. Тож перемога – найперший подарунок до ювілею.
Характерними рисами змагань були завзятість, жага до успіху та повага до суперника. Під час нагородження приймали вітання і переможці у номінаціях: «Кращий
воротар» – Владислав Захарченко (Гребінківська збірна), «Юний талант» – Владислав Олійник (збірна головного офісу),
«Кращий нападаючий» – Олександр Павлій (збірна головного офісу).
Спортивний азарт, який відчувався
впродовж турніру, передавався і глядачам. А неформальне спілкування колег із
різних філій завжди сприяло єднанню людей, у яких не лише спільна справа, а й
уподобання. Крім того, турнір дав можливість відібрати кращих футболістів до збірної компаніїї для участі у чемпіонаті України з міні-футболу серед аматорських команд енергокомпаній, який відбудеться
9-11 грудня у м. Івано-Франківськ.

Після революції 1917 року нова ідеологія
принесла з собою і нові імена, які створювалися із назви політичних установ, прізвищ вождів комуністичного режиму. Їх було
дуже багато – дивних, незрозумілих, а часто і безглуздих. Наприклад, Владлен (рос.
– «Владимир Ленин»), Віленін (Володимир І.
Ленін), Вілор (Володимир Ілліч-організатор
революції), Нінель (Ленін (навпаки), Марлен
(Маркс і Ленін), Карм (від назви Червоної
армії), Пятвчет (рос. – «пятилетка в четыре
года»), Ревміра (Революція миру) та ін.
У нових іменах знайшли відбиття революційні події, їх атрибутика, настрої масового ентузіазму, сподівань на швидку індустріалізацію країни. Дітей називали такими іменами, як: Революція, Інтернаціонал, Авангард, Геній, Граніт, Іскра, Май,
Майя, Воля, Титан, Зоря, Індустрія, Електростанція, Енергія, Електрифікація, Мартен, Трактор і т.п. Щоправда, побутування
таких імен не набуло масового характеру,
більшість з них не витримали перевірки часом, і вже в 30-х роках вони почали щезати. Лишились у вжитку лише деякі з новостворених імен, наприклад, Октябрина,
Майя та деякі інші.
Народна артистка СРСР Людмила Гурченко згадує, що, коли вона з’явилася на
світ і батьки прийшли до РАЦСу її реєструвати, їм запропонували назвати доньку

Мюді, що означало Міжнародний дитячий
юнацький інтернаціонал. Не менш вражаючими були імена індустріально-технічного
походження: Домна, Енергія, Мартен, Маузер, Турбіна, Тракторина. Як згадує професор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Віктор Акуленко, в Києві в одній із лікарень
працювала медсестра на ім’я ЗвіздинаТранспорантівна. А у повісті Михайла Булгакова «Собаче серце» активіст Швондер
дав Шарікову ім’я Поліграф Поліграфович.
З довідкових джерел тих буремних часів відомо близько двох тисяч отаких імен, які
не прижилися і вже давно відійшли у небуття.

У радянські часи дітей називали на честь СРСР і значних подій у історії держави.
Частим було отримання прізвища за незвичних обставин. Згадаємо, принаймні,
історію з мережею гастрономів під назвою
«Єлисеївський». Їх започаткували два брати Петро і Григорій Єлисеєвичі Касаткіни.
Мережу магазинів вони назвали по імені
батька. Гастрономи здобули популярність
серед населення Росії. А згодом і діти засновників мережі магазинів взяли прізвище
Єлисеєви.
У наш час усталився досить постійний і

компактний набір імен. Спостерігається,
крім того, значна концентрація імен, тобто невелика кількість їх охоплює переважну більшість новонароджених. Так, нині є
п’ять найпоширеніших імен чоловіків, яким
за 35 років. Раніше хлопчиків найчастіше називали Сергій, Олександр, Андрій,
Володимир, Ігор. Дівчаткам давали імена Олена, Світлана, Наталя, Ірина, Ольга,
Марина. Такими імена нарекли майже три
чверті всіх новонароджених дітей у 19651967 роках.
На закінчення розмови хотілося б нагадати ще одну народну традицію, пов’язану
з обранням імені для дитини, а саме звичай називати її на честь котрогось із батьків подружжя. На Закарпатті до нашого часу зберігається традиція наречення
першого сина іменем діда, а другого – іменем батька. Отже, давши дитині ім’я свого батька чи матері, ми не лише виявляємо
цим свою любов і повагу до них, а й продовжуємо життя імені у колі нашої родини,
створюємо певну традицію роду, яку, можливо, продовжать і наші діти.
Наука біолінгвістика стверджує, що імена, як і мова, надаються певній нації не даремно. Існує думка, що чим більше людей дотримуються національних традицій,
тим вищий їхній рівень життя. Українську
антропоніміку не можна порівняти з жодною галуззю знань, як і не можна втиснути у вузьку дослідницьку форму, обрамлену сухими термінами й метикуватими групами понять. Її самобутність вражає, а широкий спектр практичного матеріалу робить можливими найнесподіваніші відкриття. Ще Микола Гоголь сказав про руські
імена: «...плюнеш та перехрестишся, весело зиркнувши очима, потай усміхнешся у
змієватий вус — «що то за ймена...»
Володимир Халимон,
почесний краєзнавець України

ВІТАННЯ
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вітаЄМО Народжених у ГРУДНІ
2 грудня

6 грудня

Сергія ЄЛЬЧУКОВА, заст. тех. директора з розподільчих мереж

Валерія МОГІЛЕНКА, заст. начальника району теплових мереж з ремонту
КремТЕЦ

3 грудня
Володимира СУПРУНА, заст. дир. з КБ,
транспорту та ЗП по МТЗ та маркетингу
Володимира БРЕЧКА, заст. нач. Полтавської філії з передачі е/е району

Віктора
ГРОМОВА,
начальника
режимно-секретного органу

Олену СЕРЕДУ, начальника плановоекономічного відділу КремТЕЦ

4 грудня
Олександра РАКЕЦЬКОГО, заст. дир. з
питань ОП – начальника СОП
Валерія
СИМЧЕНКА,
начальника
ремонтно-будівельного цеху КремТЕЦ

14 грудня
Романа ЯНЧЕНКА, заст. начальника
ЦДС з режимів
15 грудня
Сергія ПЕТРИГУ, завідувача складу відділу ОЗ
16 грудня

9 грудня

Миколу МАКСЮТУ, начальника абонентської групи Глобинської філії
Ігоря СЕДНЄВА, заст. начальника відділу з підготовки ремонтів КремТЕЦ

10 грудня
Юрія КОВТУНА, заст. нач. юридичного
відділу

17 грудня
Світлану БЛАЖКО, начальника абонентської групи Козельщинської філії

12 грудня
5 грудня
Сергія ВАРИЧА, заст. тех. директора з
високовольтних електромереж

Бориса ПОПОВА, директора з кадрової
політики, оплати праці та соціальних
питань
Олексія КРАВЧЕНКА, старшого диспетчера підприємства ЦДС
13 грудня
Сергія БОРОДАЯ, заст. нач. Полтавської філії зі збуту е/е району

25 грудня
Тамару ІГУШ, начальника фінансового
відділу
26 грудня
Олександра БОГАТОГО, заст. нач. Гадяцької філії зі збуту е/е
Олександра КОРЖА, заст. нач. транспортного цеху КремТЕЦ
29 грудня
Олену АНГЕЛОВУ, в.о. заступника голови Правління
30грудня
Сергія ФРАНЦУЗЬОНКА, заст. нач.
Комсомольської філії зі збуту е/е

1 грудня
Надії ШЕРЕМЕТ, комірнику Котелевської філії

НОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ
Юрія ГУЛЮ, диспетчера 2 групи,
призначено в.о. начальника Чутівської філії
Віталія ПРОКОПЕНКА призначено
в.о. заступника начальника відділу з приєднання електроустановок
споживачів
Світлану ПИЛИПЕНКО, техніка
абонгрупи Глобинської філії, призначено начальником абонгрупи.

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
2 грудня

18 грудня

Сергію ДЕРКАЧУ, начальнику групи ПС
Кременчуцької філії

Валентині ЛЯХ, техніку групи управління режимами Комсомольської філії

Світлані ПОЛОЖИШНИК, контролеру
енергонагляду Полтавської філії

21 грудня

8 грудня

Віктору ІВАНОВУ, диспетчеру РТМ
КремТЕЦ

Катерині ВЕРБОВІЙ, контролеру енергонагляду Полтавської філії

23 грудня

11 грудня

Олександру КОЛЯДІ, е/монтеру ОВБ
Карлівської філії

Ганні БАЗАВЛУК, е/монтеру з обслуговування ПС «К.Потоки» Великокохнівської філії

ВІДПОЧИНОК

27 грудня
Валентині ДМИТЕР, копіювальнику
друкованих форм друкарні

КРОСС
ВОРД
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