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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Шановні енергетики!

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

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”  щиро вітаю Вас із
професійним святом — Днем енергетика!
    Енергія нині – це основа сучасного життя. Від енергетиків залежить світло,

тепло та комфорт в оселях людей.
    З нагоди свята хочу щиро подякувати колективу енергетиків ВАТ

«Тернопільобленерго», адже завдяки відданості професії, майстерності та
відповідальному ставленню до своїх професійних обов‘язків Ви завжди
 вирішуєте  проблеми сьогоднішнього дня і з упевненістю дивитеся в завтрашній
день.     Я хочу сказати окреме дякую за нові успіхи і перемоги усередині
компанії, за те, що в нинішніх складних умовах Ви не втрачаєте бажання
розвиватися і продовжуєте працювати «на якість».
    Щиро бажаю Вам, шановні колеги, щоб всі зміни були тільки на краще!

Нехай робота завжди приносить радість, задоволення і почуття гордості, а
професійні успіхи йдуть поряд із особистим щастям і благополуччям!
    З Днем енергетика!

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

Дорогі колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас з Новим 2019 роком  та

Різдвом Христовим!
    Бажаю Вам здоров’я, миру та успішного здійснення всіх намічених планів! Нехай

у кожному домі, у кожній родині відбуваються лише світлі та радісні події,
здійснюються найзаповітніші мрії і бажання!

    Щиро зичу щоб  разом з Новим Роком до Вас прийшли родинний затишок та злагода,
а щастя запанувало у Ваших оселях!

    Хай принесуть ці новорічні свята радісний настрій на весь рік і краще майбутнє,
додадуть сил, наснаги та впевненості у завтрашньому дні!

    Веселих Вам свят та щасливого Нового Року!
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З перших вуст

  13 квітня 2017 року Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про ринок
електричної енергії». Цим самим дано старт
реформі електроенергетики України.
Детальніше про те, чого клієнтам очікувати
від реорганізації та яким чином надалі
функціонуватиме ринок електроенергії
розповідає  директор з економічних питань
ВАТ «Тернопільобленерго» Людмила Мацко.

- Що передбачає собою нова модель ринку
електроенергії? Та для чого її почали
впроваджувати саме зараз?
- Головна новація цієї реформи  – це створення

вільного ринку, на якому споживачі зможуть самі
обирати, у кого і на яких умовах купувати
електроенергію. Тобто постачання електричної
енергії споживачам перестане бути монопольним
видом діяльності.
- Хто ініціатор нововведень?
- Прийняття Закону здійснено в рамках

виконання зобов’язань України за Договором
про заснування Енергетичного Співтовариства
та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом.
Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок

електричної енергії». Передувала цьому робота
в комітетах із залученням іноземних фахівців.
На підставі Закону  Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердила
Кодекс систем розподілу, Кодекс комерційного
обліку електричної енергії і Правила роздрібного
ринку електроенергії в Україні.
- Які терміни впровадження реформи?
- З 1 січня 2019 року Закон набуває чинності.

Обленерго у всіх областях країни розділились
на 2 компанії – розподільчу та постачальну. Ці
компанії повинні бути незалежні одна від одної.
Кожна з них отримала власну ліцензію та
розпочинає у 2019 році  власну господарську
діяльність.
Перехідний період для повного впровадження

реформи буде тривати до 1 липня 2019 року.
- Як буде розподілено функції  між цими

двома компаніями?
- На території нашої області утворено ТОВ

«Тернопільелектропостач», яке вже отримало
ліцензію на постачання електричної енергії. Це
підприємство з 1 січня 2019 року буде купувати
електричну енергію на оптовому ринку та
продавати її споживачам за Правилами
роздрібного ринку електроенергії.
ВАТ «Тернопільобленерго» стане оператором

системи розподілу електричної енергії.  Це
підприємство має ліцензію на розподіл елект-
ричної енергії та буде обслуговувати електричні
мережі відповідно до Кодексу систем розподілу
та Кодексу комерційного обліку електричної
енергії. Прилади обліку електричної енергії
залишаються на балансі цього підприємства.
Відповідно  ВАТ «Тернопільобленерго» буде
визначати технічний баланс електричної енергії
та обсяги відпуску електроенергії в кВт.год.
конкретному споживачу. Дані про споживання
електричної енергії будуть передаватись  ТОВ
«Тернопільелектропостач» (або іншим поста-
чальникам) для нарахування плати та здійснення
розрахунків.

При цьому ВАТ «Тернопільобленерго», як
власник мереж зобов’язане надавати до них рівний
доступ всім компаніям-постачальникам, які будуть
отримувати ліцензії та мають бажання працювати
на ринку постачання електричної енергії в нашій
області. Поява на цьому ринку конкуренції має
сприяти зниженню тарифів та підвищенню якості
послуг електропостачання.
- Яким чином  поділ обленерго вплине на

клієнтів?
Споживач відтепер зобов’язаний щомісячно

передавати ВАТ «Тернопільобленерго» дані  про
обсяги спожитої електричної енергії. Багато
споживачів вже і раніше подавали показники, але
тепер це обов’язок для всіх.
Тільки дані про покази приладів обліку

прийматиме ВАТ «Тернопільобленерго», а
рахунок споживачу виставлятиме постачальник
— ТОВ «Тернопільелектропостач».
- Тобто кожному споживачу необхідно

звернутися в розподільчу та постачальну
компанію  для підписання договорів?
- Для клієнта Договір буде вважатись

укладеним автоматично, якщо він виконає хоча б
одну із  умов:
- підпише заяву-приєдання до умов договору
- оплатить рахунок за спожиту електроенергію
Після підписання цієї заяви або ж оплати рахунку

за спожиту електричну енергію, споживачі
вважаються такими, що
приєдналися до публіч-
ного договору про
постачання електрич-
ної енергії ТОВ «Тернопільелекропостач».
Тобто  спеціально йти у районне відділення для

підпису нового договору не обов’язково.
Разом з тим  в частині  приєднання до електрич-

них мереж чи надання послуг з розподілу умови
договору будуть змінюватись. Це буде оформля-
тись у вигляді додатків до публічного договору і
триватиме не один рік.
- Чи будуть зміни в системі оплати рахунків

за електроенергію?
- Так, уже за січень наступного року рахунки

приходитимуть не від ВАТ «Тернопільобл-
енерго», а від ТОВ «Тернопільелектропостач».
Клієнт може і надалі використовувати той спосіб
оплати, до якого звик, оскільки реквізити будуть
розміщені в усіх відділеннях банків, у відділеннях
«Укрпошти», на
інтернетресурсах, в
усіх терміналах са-
мообслуговування
та на самих рахун-
ках.
- Що буде із

тарифом на
електроенергію?
- Слід зазначити,

що процес зміни
п о с т а ч а л ь н и к а
електричної енергії
(переходу від ВАТ
«Тернопільобленерго»
до ТОВ «Терно-
пільелектропостач»)
буде здійснюватись
у максимально
комфортний для

споживачів спосіб та не вплине на рівень тарифів
на електроенергію.
Як і раніше, тариф на постачання електричної

енергії та на розподіл електричної енергії буде
щороку встановлювати Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг із
врахуванням витрат на здійснення діяльності.
Ціна закупівлі електричної енергії на оптовому
ринку є ринковою і формується щомісяця.
- Що ще треба знати споживачам на

початковому етапі?
- Для побутових і малих непобутових спо-

живачів електроенергію будуть продавати тільки
постачальники універсальних послуг. Такий та-
риф повинен бути найнижчий. Для інших спо-
живачів електроенергію буде продавати будь-
який постачальник електричної енергії за віль-
ними цінами. Для цих споживачів вартість елек-
троенергії буде вища, але в будь-якому випадку
споживач може обрати серед постачальників та-
кого, який запропонує найбільш привабливу ко-
мерційну пропозицію. Комерційна пропозиція
включатиме ціну та інші важливі умови: умови
диференціації ціни, термін сплати рахунків,
умови застосування штрафних санкцій, тощо.
Усі споживачі по-винні обрати собі поста-

чальника електричної енергії.
Обираючи поста-чальника електричної енергії,

радимо ретельно
оцінювати ризики
та приймати
рішення виважено.

Забез-печити надійне постачання електроенергії
мо-жуть лише фахівці, які мають  відповідні
знання і досвід.
У випадку, коли споживач з тих  чи інших причин

не обере постачальника, послуги йому буде
надавати «постачальник останньої надії»,  якого
призначить Кабінет Міністрів України за
результатами конкурсу.
- Де клієнти зможуть отримувати

інформацію ?
- Перш за все, на сайті ВАТ «Тернопільобл-

енерго» та ТОВ «Тернопільелектропостач». На
сайтах розміщені новини, дані про тарифи,
інформація про роботу кол-центрів та їх
телефони, а також інша необхідна споживачу
інформація.

  Особливості роботи енергетиків в умовах
нової моделі ринку електроенергії

Перехідний період для повного впровадження
реформи буде тривати до 1 липня 2019 року
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Початок, продовження на стор. 4

26 жовтня діти працівників ВАТ
«Тернопільобленерго» мали змогу провести
екскурсійну поїздку у м. Трускавець.  Тут діти
відвідали дельфінарій «Оскар» та тераріум
«EkZoterra».  По дорозі назад була змога відвідати
ще і Меденицький зоопарк «Лімпопо» (в с.
Меденичі).
Поїздку організував профком ВАТ

«Тернопільобленерго» з ініціативи голови
профкому Лілії Пендзей.
«Поїздка планувалася давно, проте, завжди

виникали якісь перешкоди, та нам вдалося її
організувати, — каже Лілія Пендзей. – В екскурсії
взяло мали змогу взяти участь всі бажаючі діти
працівників компанії за власним бажанням і згодою
батьків.»
З меншими дітьми їхав хтось із родичів – батьки,

бабуся чи дідусь. Проте, і їхньому захопленню
від поїздки не було меж. Так Любомира
Мудровська, котра їздила разом із онуком, сказала,
що в поїздці мала змогу відчути себе дитиною.
Адже організація була на такому високому рівні,
що як дітей, так і дорослих, можна сказати, водили
за руку і казали що робити, а вони насолоджува-
лися як переглядом шоу, так й іншими екскурсіями.
Щодо дітей, то найбільше їм сподобався виступ

дельфінів. А найкраще описала виступ дельфінів
Діана Тихонюк, на наступний день вона
розповідала, що цілу ніч їй снилися дельфіни та
те, що вона плавала з ними.
До речі, усі бажаючі мали змогу, уже за додаткову

плату, поплавати з дельфінами.
Як зауважила Лариса Бойко, відвідини

дельфінарію справили колосальний емоційний
вплив на кожного глядача в залі. Після відвідин

шоу дельфінів всі вийшли із позитивними
емоціями, адже люди мали змогу не лише
сфотографуватися з дельфінами, але і
доторкнутися до них. Це ті емоції для яких бракує
слів.
А разом із  тією атмосферою, котру в поїздці

створили Лілія Пендзей та Катерина Щепанська,
це було, як у казці. Лариса Бойко зауважила, що
продумано було все: і вода в автобусі, і перекуси,
і цікаві розповіді. А відвідини Меденицького
зоопарку «Лімпопо» (в с. Меденичі) доповнили
цю незабутню екскурсію. Адже всього за кілька
міліметрів від тебе, за прозорим склом, перебували
білі леви, леопарди, ягуари, різні птахи та ще
безліч тварин, котрих до цього часу могли бачити
лише по телевізору. Після екскурсії залишилися
приємні спогади та враження.
Підтверженням неперевершених емоцій від

відвідування зоопарку є слова Гурневич Олени,
котра сказала, що на зоопарк потрібно було б
більше часу.
Проте, що замало часу для такої екскурсії

говорила і Лоташ Ольга, вона взагалі висловила
пропозицію, що було б чудово, аби така поїздка
тривала два дні. А от Бурий Петро висловив про-
позицію, що варто такі поїздки доповнити спіль-
ним обідом на свіжому повітрі, звичайно, за умов
хорошої погоди. Кульчицький Назар сказав, що
потрібно частіше організовувати поїздки в різні
місця, аби діти та батьки мали змогу дізнатися
чогось цікавого та нового.
Екскурсія в дельфінарій працівників ВАТ

«Тернопільобленерго» настільки сподобалося
всім, що вони виголосили думку про те, що поїздка
заслуговує найвищої оцінки для організаторів і
що потрібно організовувати такі поїздки частіше.

Відпочинок

Осінні канікули для дітей працівників
ВАТ «Тернопільобленерго»

розпочалися із цікавої екскурсії

Шановні колеги!

З повагою,
    Голова НПЕУ
    ВАТ «Тернопільобленерго»
    Л. П. Пендзей

 Щиро вітаю Вас з
Днем енергетика, а

також з
наступаючими

святами –  Новим
роком та Різдвом

Христовим!
    Бажаю, щоб
Новий рік був

щедрим для Вас на
цікаві проекти та

творчі успіхи,
фінансові гаразди і

власні здобутки.
Нехай 2019 рік

принесе із собою
смак нових

перемог,
впевненість у меті

та енергію для її
досягнення, а

новорічно-різдвяні
щедрівки та
колядки –

достаток, злагоду,
щирість! Гарного

настрою та веселих
свят!

    З Днем
енергетика!

    З наступаючим
Новим роком та

Різдвом Христовим!
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Відпочинок

Продовження, початок на стор. 3.

Для того, аби проаналізувати думку
працівників про поїздку та взяти до уваги
пропозиції, голова профкому Лілія
Пендзей, розробила анкету, котра містила
запитання щодо поїздки.
«Проаналізувавши відповіді на

запитання, я була приємно вражена, що
всім все сподобалося, і найголовніше, що
сподобалося дітям, — сказала Лілія Пенд-
зей. – Хочу подякувати всім працівникам,
які поїхали в поїздку і тим, котрі довірили
своїх дітей нам як організаторам поїздки.
Адже ця екскурсія була саме для діток і я
побачила, що є багато бажаючих людей,
які раніше не виявляли ініціативи їхати в
поїздки. Мені приємно, що наші люди не
тільки вміють працювати, але і прагнуть
до нових знань, вражень та поза роботою
є дуже цікавими співрозмовниками».
Лілія Пендзей щиро дякує всім, хто

приймав участь в організації екскурсії, а
особлива подяка в. о. голови правління
генеральному директору ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігорю Юхимцю.
Аналізуючи як підготовку до екскурсії, так і саму

поїздку стало зрозуміло, що такі поїздки на

Осінні канікули для дітей працівників ВАТ
«Тернопільобленерго» розпочалися із цікавої екскурсії

підприємстві необхідні. Адже повернувшись у
Тернопіль, всі діти в один голос сказали «Коли
їдем ще?».
Голова профкому Лілія Пендзей  пообіцяла,

що в подальшому буде організовувати  різні
екскурсії і підтримуватиме пропозиції працівників.
Адже колектив енергетиків згуртований та
відповідальний як на роботі, так і в поїздці.

Цікавинки

Сьогодні дуже популярно такий напрямок в
рукоділлі, як виготовлення виробів з
непридатного матеріалу. Майстри навчилися
пускати в діло все: пластикові пляшки,
упаковки від напівфабрикатів, контейнери з-
під яєць і навіть старі лампочки.
Оригінальні новорічні прикраси створює

тернополянка Ольга Чіркова. Жінка у
Тернополі проводить майстер-класи для дітей
і дорослих.
 На думку авторки, зі старих лампочок

Тернополянка перетворює старі лампочки в новорічні іграшки
виходять оригінальні новорічні прикраси, а також
це один із найбюджетніших варіантів, як
прикрасити зелену красуню.
Жінка провела вже кілька занять для дітей і

дорослих. Одне із них відбулося у творчій
майстерні «Палітра тепла».
Тернополяни, які відвідали майстер-клас,

стверджують, що це не лише бюджетний, а й
екологічний варіант створення ялинкових
прикрас. Аналогічні тенденції поширенні у
багатьох європейських країнах.


