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      ЕНЕРГО

З повагою,
в. о. голови правління-генеральний директор ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”

щиро вітаю  Вас зі святом Воскресіння
Христового!
 Вітаючи з світлим Воскресінням Христовим,

щиро бажаю, щоб Ваші душі були багаті на
добро, як святковий стіл, чисті як Великодній
рушник і веселі, як українські писанки.
 Щиро зичу Вам міцного здоров’я, благодатті

та душевної величі. Хай Великодні дзвони та
духмяна паска наповнять Вашу оселю миром,
злагодою та добробутом, а барвистий
писанковий дивосвіт стане символом Божої
радості та гарної долі.
 Нехай чудесне свято Великодня принесе любов

та світло у Ваші родини, щирість та добро у
взаємини!
 Гараздiв Вам, сердечного тепла, родинного

затишку, великого людського щастя i радiсних
Великоднiх свят!
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Охорона праці

 28 квітня – Всесвітній день охорони праці

За ініціативою Міжнародної організації праці
(МОП) для привернення уваги світової спільноти
до питань охорони праці та смертності
працівників на робочому місці щорічно,
починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу
28 квітня відзначають Всесвітній день охорони
праці.
У відповідності до Указу Президента України

від 18 серпня 2006 року №685/2006 «Про День
охорони праці» Україна також відзначає цю дату.
Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2019
році: «Безпечне та здорове майбутнє праці».
На виконання вимог листа Міністерства

енергетики та вугільної промисловості України
у ВАТ «Тернопільобленерго» з метою
відзначення Дня охорони праці створено
організаційний комітет, розроблено план заходів
з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня
охорони праці і «Положення про порядок
організації та  проведення конкурсу серед
структурних підрозділів та працівників ВАТ
«Тернопільобленерго», яким передбачено умови
участі та проведення Конкурсу, критерії для
відзначення переможців, порядок проведення та
визначення переможців конкурсу з метою
можливості визначення та нагородження кращих
працівників з нагоди Всесвітнього Дня охорони
праці.
Основним завданням та метою проведення

Конкурсу було:
* досягнення успіхів у поглибленні знань з

Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2019 році:
«Безпечне та здорове майбутнє праці»

1. За досягнення успіхів у поглибленні знань з
охорони праці, безпеки праці, профілактики
виробничого травматизму, уміння безпечного
виконання робіт в діючих електроустановках та
дотримання виробничої санітарії визнати:
1.1. «Кращий РЕМ»:
* І місце – Борщівський РЕМ.
* ІІ місце – Тернопільський міський РЕМ.
* ІІІ місце – Зборівський РЕМ.
1.2. «Краща служба»:
* І місце – цех з ремонту обладнання.
* ІІ місце – службу ізоляції і захисту від

перенапруг.
* ІІІ місце – службу ліній електропередач 35-

110 кВ.
2. За професійну майстерність, сумлінну працю,

трудовий ентузіазм та безпечне виконання робіт
в діючих електроустановках:
2.1. «Краща дільниця».
* Скалатську дільницю Підволочиського РЕМ

(майстри 2 гр. Котис Василь Васильович та
Колодій Віталій Володимирович).
2.2.  «Краща бригада»:
* Кременецьку бригаду №1 (майстер 2 гр.

Туницький Сергій Анатолійович).
2.3. «Кращий диспетчер»:
* І місце – інженера-диспетчера групового 2

кат. Збаразького РЕМ Ільницького Ігора
Васильовича.
* ІІ місце – диспетчера району Зборівського

безпеки праці,
профілактики
виробн ичого
травматизму в
світлі Всесвіт-
нього Дня
охорони праці
28 квітня 2019
року;
* навчання

уміння без-
печного вико-
нання робіт в
діючих елек-
троустановках,
на виробни-
цтві та дотримання виробничої санітарії;
* створення безпечних умов праці та культури

виробництва в виробничих приміщеннях, тери-
торіях, робочих місцях і були такими, які б не
ставали перешкодою нормальної роботи і ставали
завадою для виникнення стресових ситуацій;
* залучення РЕМ, виробничих служб та

працівників до широкого обговорення проблем
та питань, що стосуються безпеки праці на
виробництві;
* виховання в учасників відповідальності за своє

життя та здоров’я, упередженого ставлення до
ураження електричним струмом та інших
факторів виробничого травматизму;
* демонстрування, висвітлення сучасних та

РЕМ Булишина Миколу Васильовича.
* ІІІ місце – інженера-диспетчера групового 2

кат. Шумського РЕМ Гаргая Олега Дмитровича.
2.4. «Кращий електромонтер ОВБ»:
* І місце – електромонтера ОВБ 5 гр.

Підволочиського РЕМ Поручника Ярослава
Євгеновича.
* ІІ місце – електромонтера ОВБ 5 гр.

Борщівського РЕМ Ношку Юрія Васильовича.
* ІІІ місце – електромонтера ОВБ 5 гр.

Тернопільського міського РЕМ Іваськіва Миколу
Степановича.
2.5. «Кращий майстер експлуатаційної бригади»:
* І місце – майстра 2 гр. Бучацького РЕМ

Галунку Івана Миколайовича.
* ІІ місце – майстра 2 гр. Тернопільського

міського РЕМ Сліцького Івана Володимировича.
* ІІІ місце – майстра 2 гр. Чортківського РЕМ

Джулу Ігора Володимировича.
2.6. «Кращий майстер комерційного персоналу»:
* І місце – майстра 2 гр. Кременецького РЕМ

Ониськіва Анатолія Ігоровича.
* ІІ місце – майстра 2 гр. Чортківського РЕМ

Сенчук Романію Антонівну.
* ІІІ місце – майстра 2 гр. Збаразького РЕМ

Макуха Миколу Ярославовича.
2.7. «Кращий електромонтер»:
* І місце – електромонтера з експлуатації

розподільчих мереж 4 гр. Шумського РЕМ
Герасимчука Феофана Петровича.

* ІІ місце – електромонтера з експлуатації
розподільчих мереж 4 гр. Бучацького РЕМ
Здибай Олександра Васильовича.
* ІІІ місце – електрослюсаря з ремонту

устаткування розподільчих пристроїв 5 розр.
СПС 35 кВ і вище Козака Ігора Івановича.
2.8. «Кращий водій»:
* І місце – водія автотранспортних засобів 1

кл. служби механізації і транспорту Сикліцкого
Максима Олексійовича.
* ІІ місце – водія автотранспортних засобів 1

кл. служби механізації і транспорту
Соколовського Володимира Остаповича.
* ІІІ місце – водія автотранспортних засобів 1

кл. служби механізації і транспорту Чубка Андрія
Богдановича.
3. За професійну майстерність, сумлінну працю,

трудовий ентузіазм та мобілізацію працівників
колективу на безпечне виконання робіт в діючих
електроустановках:
3.1. «Кращий працівник по організації та безпеці

праці»:
* І місце – майстра 1 гр. СПС - 35 кВ і вище

Секету Андрія Степановича.
* ІІ місце – інженера І кат. служби ізоляції і

захисту від перенапруг Кутного Богдана
Романовича.
* ІІІ місце – інженера І кат цеху з ремонту

обладнання Поліщук Ірину Ігорівну.

З нагоди Всесвітнього Дня охорони праці та на основі представлених кандидатур від структурних
підрозділів нагородили та присвоїли звання:

усвідомлення про безпечні методи праці для
профілактики виробничого травматизму;
* підвищення знань в питаннях охорони праці,

електробезпеки з метою попередження
електротравматизму;
* пропагування правил охорони праці, техніки

безпеки користування електроприладами,
інструментами, захисними засобами тощо.
У Конкурсі брали участь, структурні підрозділи

РЕМ, служби та працівники Товариства, які на-
äàëè îðãêîì ³òåòó óñ³ äîêóì åíòè â³äï îâ³äí î äî óì îâ
Êîíêóðñó.
Î ðãàí ³çàö³éí èì  êî ì ³òåòîì  áóëî  âèçí à÷åí î

íàãîðîäè â ð³çíèõ í î ì ³í àö³ÿõ òà ð³çí ³ çâàí í ÿ.
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У ВАТ «Тернопільобленерго»
укладено колдоговір

на 2019-2021 роки

Дорогі
колеги!

Щиро вітаю Вас зі святом
Воскресіння Христового!
Від усього серця бажаю

Вам, шановні колеги,
благодаті, добробуту,

окриленого настрою, миру,
злагоди та душевної величі.

Хай Великодні дзвони
наповнять серця рідних і

близьких радістю, хай
паска буде смачною, а

святкові дні яскравими, як
барви весни. Нехай Ваші
думки будуть світлими,
почуття щирими, серце
відкритим та сповненим

добра і любові! Веселих Вам
Великодніх свят!

З повагою,
Голова профкому
ВАТ “Тернопільобленерго”
Л. П. Пендзей

6 лютого 2019 року у ВАТ
«Тернопільобленерго»   відбулася
профспілкова конференція в
селекторному варіанті по підведенню
підсумків виконання колективного
договору за 2018 р. та укладанню
колдоговору на 2019-2021 роки. У
конференції взяли участь 101 делегат.
Окрім делегатів від трудового
колективу, участь прийняли голова
центральної ради Незалежної
професійної спілки енергетиків
України Валерій Валентинович
Погорілий, заступник голови центральної ради
Незалежної професійної спілки енергетиків України
Сергій Борисович Лісін, директор з економічних
питань ВАТ «Тернопільобленерго» Людмила
Миколаївна Мацко та делеговані члени профспілки.
Всі мали змогу в спілкуванні.
Присутні заслухали звіти директора з економічних

питань ВАТ «Тернопільобленерго» Людмили Мацко
та голови профспілкової організації Лілії Пендзей
щодо виконання колдоговірних зобов’язань в минулому
році.
Під час конференції розглянули ряд актуальних

питань, які стосувались затвердження плану та
організації й проведення заходів культурно-масової
та спортивної роботи, питань по охороні праці,
виконання зобов’язань колективного договору та інші
поточні питання.
Голова профспілкової організації Лілія Пендзей у своїй

доповіді акцентувала увагу на практичних діях
профспілки та адміністрації щодо належного
соціального захисту працюючих.
Лілія Пендзей в своїй доповіді зазначила, що за період

минулого року тричі зростала заробітна плата
працівникам, а саме в січні 2018 року була збільшена
премія на 15 відсотків, в лютому та жовтні на 10
відсотків збільшувалися посадові оклади та тарифні
ставки. Черговий раз заробітна плата працівників
зросла у січні 2019 року –  на 20 відсотків.
У ВАТ «Тернопільобленерго» своєчасно, згідно

колективного договору, два рази на місяць
виплачується заробітна плата, що є важливим важелем
для компанії, адже станом на кінець минулого року
жителям краю підприємці заборгували більше 19
мільйонів гривень заробітної плати.
Середньомісячна заробітна плата у ВАТ

«Тернопільобленерго» за 2018 рік становила 8882
гривні, а в середньому по Тернопільській області
середньомісячна заробітна плата штатних працівників
у 2018 році становила 6969 гривень.
Лілія Пендзей наголосила, що це звичайно, невелика

зарплата, але потрібно подякувати керівнику
підприємства Юхимцю Ігорю Юрійовичу та правлінню
за позитивне вирішення питань оплати праці і
сподіватися на подальшу співпрацю та вирішення всіх
питань в плановому порядку та без перешкод.
За період 2018 року працівники Товариства були

оздоровленні в селищі Залізний порт Херсонської
області – 60 сімей (240 чоловік), в Маріот Медікал
центрі – 43 сім’ї, в літніх дитячих таборах – 71 дитина.
Охорона праці і здоров’я працівників – це основний

важіль життя підприємства, хочеться відмітити, що за
2018 рік на підприємстві по фонду соціального
страхування захворіло і перебувало на лікарняних

1237 чоловік на 2 мільйони 766 тисяч 44 гривні, це
більше як у 2017 році на 1 мільйон гривень, з них
невиробничих травм 168, травм на виробництві – 4 на
суму 53 тисячі 681 гривня. По фонду соціального
страхування було надано 4 санаторно-курортні
путівки. Протягом 2018 року за рахунок підприємства
оплачувалися п’ять календарних днів лікарняного на
суму 1 мільйон 283 тисячі 908 гривень. По догляду за
дітьми перебуває 100 чоловік. Отже, варто зазначити,
що кількість захворювань по підприємству зросла, це
відчутно і по виплатах допомоги працівникам, на
лікування. За 2018 рік по профкому на лікування
працівникам виплачено  33801 гривня. «Люди
хворіють, це пов’язано з багатьма факторами життя,
але хочеться відмітити, що кожен працівник має захист,
якби не було рахується стаж на роботі, сплачуються
державні пенсійні внески та оплачуються лікарняні
листи, – зауважила Лілія Пендзей.»
Основним пріоритетом працівників є дотримання

норм охорони праці. На підприємстві згідно атестацій
робочих місць було визначено і згідно колективного
договору здійснювали доплати, додаткові відпустки,
молоко та сік окремим працівникам.
На жаль, протягом 2018 року у зв’язку із фінансовою

скрутою було недостатнє фінансування, яке не
дозволяло забезпечити персонал на 100 відсотків
спеціальним одягом та спеціальним взуттям. На
сьогоднішній день фінансування на забезпечення
працівників одягом та спеціальним взуттям на 2019
рік становить 2 мільйони 124 тисячі гривень, що
дозволить в повній мірі забезпечити працівників
спеціальним одягом та спеціальним взуттям.
 В основному за 2018 рік колдоговір був виконаний

по пунктам діяльності:
* Правління (98 пунктів): виконано – 96, не виконано

– 2 пункти (у зв’язку із відсутністю джерел
фінансування);
* Профспілковим комітетом (22 пункти): виконано –

22 пункти;
* Правлінням і Профспілковим комітетом (31 пункт):

виконано – 31 пункт.
У ході конференції було укладено Колективний договір

та затверджено план відповідних заходів, обговорені
соціальні гарантії та виплати працівникам
підприємства на 2019-2021 роки.
Новим колдоговором встановлено різні доплати,

зокрема доплату за вислугу років. Також досягнуто
домовленостей щодо збільшення розміру матеріальної
допомоги на поховання: у разі смерті працівника або
пенсіонера, останнім основним місцем якого було ВАТ
«Тернопільобленерго» з 600 гривень до 1000 гривень.
Також збільшено виплату при народженні дитини із
800 гривень до 1000 гривень.

Профспілка
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Святкуємо

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Чи знаєте Ви що...

Ще у 2015 році традицію прикрашати писанкове дерево ввела голова профкому ВАТ «Тернопільобленерго»
Лілія Пендзей. Ця ідея сподобалася колективу і щороку колекцію писанок поповнюють працівники та діти
працівників. Цьогоріч дерево прикрасили тими писанками, котрі зібрали за минулі роки і поповнили
новими унікальними писанками.

 На писанковому дереві у
ВАТ «Тернопільобленерго»

уже понад 200 писанок
в різних стилях

В Ужгороді у 2018 році встановили націо-
нальний рекорд: 17 тисяч писанок. На виставці
29 березня 2018 року, в Ужгороді на площі

Народній пройшов IV обласний фестиваль-
конкурс “Воскресни, писанко!”, де було
зафіксовано Національний рекорд України.
На великодніх деревах та в експозиціях

закарпатські освітяни та їхні вихованці
представили понад 17 тисяч писанок, виконаних

у понад десятка
технік. Попередні
рекорди за
к і л ь к і с т ю
виготовлених ве-
ликодніх яєць в
Україні не пере-
вищували і 3 тисяч
штук.

На Тернопільщині
побудують комбіновану

електростанцію на
16Мвт

У Чортківському районі Тернопільської
області планують побудувати
комбіновану електростанцію, яка
включатиме сонячну та вітрову станції
потужністю 8 МВт кожна.
Вітрова електростанція складатиметься

з 6 вітротурбін.
Згідно з даними єдиного реєстру оцінки

впливу на навколишнє середовище,
планується звести комбіновану станцію
на ділянці площею 8 га, яку надано в
оренду у січні 2019 року. Проект
зареєстровано 27 березня.
У 2018 році в Українську

енергосистему під’єднали 849 МВт
нових потужностей відновлювальних
джерел енергії, на сонячну енергетику
припадає 752 МВт.

Новини

 З нагоди Дня матері у
ВАТ «Тернопільобл-
енерго» буде прово-
дитися конкурс-
виставка вишитих робіт
працівників підпри-
ємства. До участі в
конкурсі запро-
шуються усі
працівники ВАТ
«Тернопільобленерго».
Роботи потрібно
приносити у Профком
ВАТ «Тернопільобл-
енрго» до 8 травня.
Конкур с- ви ст а в ка
відбудеться 11 травня в
актовому залі ВАТ
«Тернопільобленерго».

 Оголошення


