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    Від себе особисто та від усього чоловічого колективу
ВАТ “Тернопільобленерго” прийміть найщиріші вітання
з нагоди чарівного свята краси і ніжності-8 Березня.
    Любі жінки - саме Ви оточуєте близьких людей любов’ю

й увагою, і, незважаючи на численні турботи, пов’язані з
роботою і родиною, даруєте їм спокій і щастя. Ви не
забуваєте ділитися своїм теплом, підтримуєте добрим
словом і надихаєте на подвиги, творчість та працю.
    Майже третину колективу ВАТ “Тернопільобленерго”

складають жінки. Вони задіяні практично у всіх сферах
життєдіяльності підприємства. Ми пишаємося і
захоплюємося нашими працівницями, які є незамінними
фахівцями і просто прекрасними жінками: добрими,
чуйними, усміхненими.
    Щиро бажаю - нехай доля посміхається Вам щодня,

життя дарує прекрасні, незабутні миттєвості, а рідні
та близькі радують своїми успіхами та досягненнями.
Здоров’я і натхнення Вам, творчого неспокою, кохання
та миру.
    Нехай Ваше життя буде як весна – сповнене надій і

мрій, які завжди збуваються!

    Дорогі жінки!

   Генеральний директор
                               ВАТ “Тернопільобленерго”

                                І. Ю. Юхимець
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Нагороди

 19 лютого, на загальній нараді
начальників РЕМів відбулося
урочисте нагородження Ігоря
Винника знаком “Заслужений
енергетик України”.
 Нагороду вручив в. о. голови

п р а в л і н н я - г е н е р а л ь н и й
директор ВАТ “Тернопільобл-
енерго” Ігор Юрійович
Юхимець. Почесне звання
“Заслужений енергетик
України” присвоєно началь-
нику Чортківського РЕМ Ігорю
Омеляновичу Виннику за
значний особистий внесок у
розвиток вітчизняного
е л е к т р о е н е р г е т и ч н о г о
комплексу, багаторічну
сумлінну працю, високий
професіоналізм та з нагоди Дня
енергетика.

  Ігор Винник –
заслужений енергетик України

Електробезпека

У лютому завершився прийом творчих робіт
на конкурс електробезпеки у Тернопільській
області. Для участі в конкурсі потрібно було
подати творчу конкурсу робота на одну із
запропонованих тем: “Небезпека
електричного струму” або “Безпека
електричного струму”.
“Конкурс Місячника електробезпеки є

однією із ефективних форм поглиблення знань
підростаючого покоління  з небезпеки, яку
приховує в собі електричний струм та
проводиться з метою профілактики
електротравматизму серед жителів області,
навчання учнів безпечного  поводження з
електроприладами в побуті, застереження
дітей.”- каже помічник голови правління-
генерального директора з питань охорони
праці ВАТ “Тернопільобленерго” Володимир
Остапюк.
На конкурс надійшло 79 творчих робіт з

чотирьох районів області. Найбільше творів
представили учасники з Кременецького
району - 58 робіт, Чортківського району - 16
робіт, Зборівського району - 3 роботи і
Монастириського району - 2 роботи. Для того,
аби оцінка творів була об’єктивною, роботи
спочатку були передані в район електричних
мереж для того, щоб працівники оцінили
роботи своїх краян. За результатами оцінки
творів ремівцями пропонуємо читачам в
цьому та наступному номерах газети тексти
творів. Усі бажаючі можуть за телефоном 35-
60 віддати свій голос за певну роботу.

Конкурс  дитячих робіт

Протягом 2013 року до інформаційно-
консультаційного центру ВАТ
“Тернопільобленерго” надійшло 463 звернення.
 “Значну частину споживачів цікавлять питання

розрахунків за спожиту електричну енергію, зас-
тосування тарифів та надання пільг окремим ка-
тегоріям споживачів – зареєстровано 124 таких
звернення, – розповідає начальник інформаційно-
консультаційного центру ВАТ “Тернопільобл-
енерго” Тетяна Гудошник. – В зв’язку із цим
повідомляємо, що у відповідності до п. 20 “Пра-
вил користування електроенергією для населе-
ння” плата за спожиту протягом розрахункового
періоду електричну енергію вноситься не пізніше
10 числа наступного місяця, якщо договором не
встановлено іншого терміну.”
Енергетики наголошують, що розрахунковим

періодом для встановлення розміру оплати спожи-
тої електричної енергії є календарний місяць.
Знімання показань приладів обліку провадиться

споживачем щомісяця. ВАТ “Тернопільобл-
енерго” має право контролювати правильність
знімання показань приладів обліку та оформлення
платіжних документів споживачем. За власним
рішенням енергопостачальник має право
самостійно знімати показання приладів обліку у
споживача.
 З метою уникнення непорозумінь при оплаті

спожитої електричної енергії, наголошує Тетяна
Гудошник, рекомендується споживачам самостій-

но проводити знімання показників електролічиль-
ників в перших числах місяця наступного за
розрахунковим періодом та передавати їх
особисто або телефонним зв’язком у абонентсь-
кий відділ відповідного району електромереж.
Номери телефонів за якими можна подати показ-

ники наступні: для жителів міста Тернополя – 23-
96-14, 23-96-24; для жителів Тернопільського
району – 23-96-09, 23-96-42, 23-96-56; 23-95-41.
В компетенції ІКЦ знаходяться наступні

питання:
- розрахунки за спожиту електричну енергію;
- застосування тарифів;
- надання пільг за спожиту електричну енергію

для населення;
- надійність та якість електропостачання;
- відновлення енергопостачання після відключе-

ння електроустановок споживачів у зв'язку з
несплатою заборгованості;
- технічний стан електромереж;
- проведення заміни приладів обліку електричної

енергії в  населення та їх технічної перевірки і
експертизи;
- уведення в експлуатацію новозбудованих

електроустановок;
- переоформлення договору про користування

електричною енергією або постачання
електричної енергії при зміні власника;
- перехід на розрахунки за тарифом,

диференційованим за періодами часу.

    За рік енергетики надали
майже пів тисячі безкоштовних консультацій

Найбільше споживачів області турбують питання
розрахунків за спожиту електричну енергію

З перших уст
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Електробезпека

     Робота учня 8 класу
     ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 м. Зборова
      Кота Назарія

    З давніх-давен людину цікавила електрика. Та
лише понад два століття тому вона навчилася
використовувати її дію на свою користь. Насам-
перед, з’ясуємо, що таке електрика. У природі
існують заряджені частинки. Одні з них заряджені
позитивно, а інші – негативно. Найменші частин-
ки, які заряджені негативно, називаються електро-
нами. Електрони можуть рухатись в одному
напрямку всередині металевих проводів. Потік
заряджених частинок, що рухається в одному
напрямку, вчені назвали електричним струмом.
Ми натискаємо на вмикач і засвічується лампоч-
ка. Це відбувається тому, що з’єднали проводи і
по них пішов електричний струм. Цей потік еле-
ктронів має величезну силу й енергію. Він може
змусити світитися лампочку, працювати величезні
верстати, машини, різні великі і малі прилади.
Але коли торкнутися таких проводів голіруч,

то струм пройде через людське тіло, яке
складається з великої кількості води, а вода є
чудовим провідником для електричного струму.
Тому він дуже небезпечний для людини. Дорослі
застерігають дітей від біди, бо вони знають, яку
загрозу несе в собі електрика для кожного. То
що ж треба знати, щоб безпечно користуватись

електроприладами? У кожному домі є електричні
проводи, що заховані в стіні, щоб до них не було
вільного доступу. Ці проводи підведені до
розеток, в які вставляються вилки будь-якого
приладу. Вилка – це деталь механізму, приладу,
що має роздвоєний кінець, який вмикають у
розетку для того, щоб з’єднати з проводами, які
є в стіні. Коли натиснути на вимикач, то проводи
з’єднаються, струм піде по проводах до деталей
та механізмів приладу – і він запрацює. Ось тому
в розетку не можна вставляти різних металевих
предметів, щоб не сталося замикання проводів і
струм не завдав шкоди людині. Кожен
електроприлад має бути завжди справним,
проводи ізольовані, тобто покриті спеціальною
ізоляцією: пластмасою, тканиною, гумою. Якщо
потрібно вимкнути провід, то рукою треба
братися за вилку, а не за провід, щоб не пошкодити
ізоляцію. Якщо ви дивитеся телевізор, граєте в
комп’ютерні ігри, слухаєте музику чи ввімкнули
будь-який інший електроприлад, то по
закінченню його роботи не забудьте вимкнути.
Ніколи не залишайте ввімкнутими
електроприлади, якщо виходите з дому. Гадаю
тепер зрозуміло, чому не варто гратися з дрилем,
електропилкою чи іншими інструментами?
 Не можна ще й тому, що вони важкі, працюють

на великій швидкості і можуть травмувати вас.
Не треба без потреби брати й інші

електроприлади, бо вони можуть бути
пошкодженими, і коли увімкнете їх, то виникне
коротке замикання і все почне горіти. Що ж тоді
робити? Правильне рішення – вимкнути
рубильник, що знаходиться біля лічильника.
Неправильне – це заливати вогонь водою. Цього
не треба робити в жодному разі, бо вразить
струмом! Адже вода – чудовий провідник.
Безпечно буде взяти товсту суху гумову
рукавицю і витягнути вилку з розетки. Треба
швидко покликати на допомогу людей, викликати
пожежну службу 101. Але ніколи не можна
ховатися під ліжко, в туалет, у комірку, в шафу.
Треба бігти до людей, телефонувати відповідним
службам, рятуватися самому і рятувати свій дім.
Про безпечне користування електроприладами є
такі поетичні рядки:

     Ти вже,  хлопчику, чималий,
     Дам тобі пораду.

     Вивчи правила і вмій
     Всьому дати раду.

     Мамі й татові скажи,
     Щоб тебе навчили.
     І, звичайно, бережи
     Ти здоров’я й сили.

     Дриль татусів не для гри –
     Правила відомі.

     Що не треба – не бери,
     Буде спокій в домі.

 “Небезпека електричного струму”

     Робота учениці 11-А класу
     ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озерної
     Зборівського району
     Сочи Ольги
     Був сонячний весняний ранок. Ліс недавно

прокинувся від сну і почав наповнюватися
різними звуками.  З листочків скочувалися
краплинки води, які виблискували неначе
діаманти. Ще вчора над лісом шаленіла гроза.
Вночі небо спалахувало від блискавиць. Лісові
мешканці час від часу здригалися від гуркоту
грому. Найбільше постраждали дерева. Буревій
поламав їхні гiлки, декотрі навіть вирвав із
корінням. Але сьогодні вже було по-іншому. Все
навкруги сяяло чистотою, дихало спокоєм.
 Лiсовою стежиною, яка звивалася поміж дерев,

крокувало троє друзів: зайчик Вухастик, лисеня
Рудик та ведмедик Тимко. Вони прямували до
лісової школи. Звірята говорили про те, як
сьогодні Проведуть день. Раптом за декілька
метрів від себе вони побачили, що з електричного
стовпа звисає обірваний провід. Під час нічної
грози вітер повалив дерево, яке впало на лінію

електропередачі та обірвало її. І ось тепер провід
лежав на землі. Вухастик та Рудик хотіли підійти
ближче, підняти його. Але друзів вчасно спинив
Тимко: “Давайте підемо до тітоньки Сови, вона
нам порадить, як діяти”. До речі, тітка Сова була
у лісі найстаршою, а тому й найрозумнішою.
 Звірята почимчикували до гнізда Сови. Та, як

звичайно, у цей час вже мала намір вмоститись у
тепле кубельце, щоб заснути. І тому була дуже
незадоволена, коли побачила звірят. Та тільки
вона почула, що трапилось у лісі, то її сон одразу
зник. Тітонька похвалила школярів за те, що вони
звернулись до неї і зауважила, що у випадку, коли
хтось побачить обірвані проводи, треба негайно
телефонувати у РЕМ, саме там є люди, які знають,
що треба робити у такому випадку. Сова почепила
окуляри і швиденько зателефонувала куди слід.
Звірята подякували тітоньці та нарешті

вирушили до школи. На перший урок вони,
звичайно, запізнились. Та коли вчителька
дізналась про їхню пригоду, то дозволила їм
зайняти місця за партою.
Наприкінці уроку вона розказала учням, що

електричний струм - великий помічник, але одно-

часно з цим він може становити і небезпеку. Лиси-
ця Микитівна розповіла, як потрібно поводитись
у різних ситуаціях. Наголосила звіряткам, що
потрібно користуватися лише справними
електроприладами. А деякі із них можна вико-
ристовувати лише в присутності дорослих.
Школярі були дуже здивовані, коли дізнались,

яку небезпеку становить електрична гірлянда,
котра так яскраво виблискує на новорічній ялинці.
Ведмедик Тимко низько схилив голову, коли

почув, що у ніякому разі не можна встромляти
сторонні речі у розетку. Зовсім недавно, будучи
вдома без батьків, він мав намір це зробити, але
вчасно зупинився.
 Вухастик лише тихенько зітхнув, коли Лисиця

Микитівна пояснила, як правильно користуватися
електричним чайником. Напередодні він хотів
пригостити своїх друзів запашним чаєм. Щоб
закип’ятити воду, зайчик включив електрочайник,
але при цьому забув налити води. Наслідки були
сумні. Добре, що вдома був тато.
 Наприкінці уроку вчителька сказала, що кожне

звірятко має саме дбати про свою безпеку і з обе-
режністю поводитись із електричним струмом.

“Небезпека електричного струму”

    “Безпека електричного струму”

     Робота учня 2-А класу
     ЗОШ  І-ІІІ ступенів с.Озерна
    Зборівського району
     Галещука Павла Степановича
     Кожний день ми користуємося електричними

приладами. Це телевізори, комп’ютери,
радіоприймачі, кондиціонери, електрочайники та
багато інших приладів. У сі вони допомагають
нам у житті та пізнавати світ.
 Але потрібно знати, що електроприлади криють

у собі велику небезпеку і можуть привести до
смерті людини.
 Щоб уникнути багатьох неприємностей,

потрібно завжди пам’ятати та дотримуватись
правил поводження з електричними приладами.
 Всі прилади потрібно вмикати в електромережу

справними. Не користуватися пошкодженими
приладами.
 Використовувати електроприлади потрібно

тільки за призначенням. Якщо бачимо, що щось
сталося з телевізором, кондиціонером,
електрочайником чи іншим приладом в першу
чергу потрібно його вимкнути. Не можна
ремонтувати електричні прилади ввімкненими.
Після використання приладів або закінчення

роботи, всі електричні прилади мають бути
вимкнені.
 Якщо так сталося, що електричне обладнання

загорілося, то перш за все потрібно вимкнути
запобіжники. Негайно повідомити своїх батьків
або когось із старших. При виникненні пожежі
терміново потрібно телефонувати за номером
101 і викликати пожежників на допомогу.
Також, потрібно знати, що під час прогулянки

не можна підходити до електричних дротів і
чіпати їх руками. Не розводити багаття, не
запускати повітряних зміїв під лініями
електропередач та не гратися поблизу
трансформаторних підстанцій.
  Використання електричного струму допомагає

людині в повсякденному житті. Але потрібно
знати і дотримуватися правил безпеки, щоб
уникнути багатьох неприємностей.
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Новини енергокомпанійВинаходи

 З метою підвищення рівня обслуговування
побутових споживачів (населення) та
оперативного отримання інформації про стан
особового рахунку, з 01.08.2013 року ПАТ
“Закарпаттяобленерго” запровадило новий
сервіс “Передача показань приладів обліку через
SMS-повідомлення”.
За допомогою цього сервісу споживач отримує

можливість передавати показання свого приладу
обліку через SMS-повідомлення, а також зможе
отримувати інформацію щодо сальдо за
особовим рахунком, наявності пільги,
інформацію про розмір тарифу, останню оплату,
надходження субсидії тощо.
Для того, щоб стати користувачем вказаного

сервісу, споживачу необхідно звернутися до
обслуговуючого району електричних мереж для
укладення додаткової угоди до Договору про
користування електричною енергією.

У ПАТ “Закарпаття-
обленерго” – передача

показань приладів обліку
через SMS-повідомлення

Інвестиційна програма ПАТ “Львівобленерго”
2014 року затверджена НКРЕ в обсязі 128,5 млн.
грн. без ПДВ. 75% інвестиційних коштів буде
скеровано на будівництво, модернізацію та
реконструкцію електричних мереж та
обладнання Львівщини.
 Зокрема, на підвищення надійності та якості

послуг електропостачання міста Львова цього
року буде інвестовано  52,6 млн. грн. без ПДВ.
Крім цього, Інвестиційною програмою ПАТ

“Львівобленерго” 2014 року передбачено 
заходи зі зниження технологічних витрат
електричної енергії, впровадження та розвиток
автоматизованих систем диспетчерсько-
технологічного керування, інформаційних
технологій та систем зв’язку, модернізацію та
оновлення спецтехніки.

 ПАТ “Львівобленерго”
інвестує в надійність
електропостачання

Для ПАТ “Прикарпаттяобленерго” останнім
часом стало особливо актуальним вивчення
думки споживачів. Адже люди щодня звертаються
в компанію для отримання різноманітних послуг.
Тільки за минулий рік особисто у філії
звернулося понад 45 тисяч споживачів, близько
330 тисяч звернень та запитів від клієнтів
надійшло телефоном у кол-центр.
Саме тому ПАТ “Прикарпаттяобленерго” у

2013 році виокремило спеціальний напрям для
вивчення думки споживачів та проведення
внутрішнього маркетингового дослідження.
Протягом року працівниками групи з контролю
якості послуг було опитано більше 6,5 тисяч
клієнтів щодо якості отриманих послуг. Зокрема,
вивчається думка щодо повторного підключення
після вимкнення за заборгованість, надання
послуг із заміни, ремонту, обслуговування
приладів обліку тощо.

Енергокомпанія вивчає
думку клієнтівТакий незвичайний експериментальний

генератор струму на водяних краплях
випробовують фахівці французької компанії
CEA-Leti і національного політехнічного
інституту в Греноблі. Один з авторів новинки,
Томас Драгер, говорить, що збір енергії
дощових крапель дозволить отримувати струм
для малопотужних пристроїв (типу датчиків
на будівлях і спорудах) у відсутність сонця (у
непогожу погоду фотоелектричні батареї
безпорадні).
Щоб з’ясувати, скільки електрики може дати

дощ, Томас і його колеги побудували дослідну
установку, в якої краплі води падають з висоти
на тонку пластину з полівініліденфторіда
(PVDF). Коли краплі ударяють в пластинку

Вироблення електрики можливе з крапель дощу

PVDF завтовшки 25 мікрометрів, в ній виникають
механічні коливання, які короткочасно генерують
струм.
Особливо авторів цих дослідів цікавила

залежність ефективності роботи пристрою від
розміру і швидкості крапель. І те, і інше побудована
установка дозволяла варіювати в широких межах.
Наприклад, поперечник крапель мінявся від 1 до
5 міліметрів.

Ноу-хау

Таку незвичайну лампу створили вчені
американської компанії Psyleron.
Цей світильник на світлодіодах перемикає свій

колір між білим, червоним, оранжевим,
жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолето-
вим і пурпурним. Автори лампи стверджують,
що потрібний відтінок, після деякого тренува-
ння, людина може викликати зусиллям волі.
Якщо  зануритися в історію лампи, то історія

Mind Lamp починається задовго до створення
цієї фірми.
 А починалося все з порівняно простих

дослідів у 80-х, в яких учені намагалися
виявити ефект впливу думки на матеріальні
об’єкти.
Для перевірки цього, вчені в Прінстоні

побудували специфічний пінбол. А точніше,
цей апарат називався “Випадковий механічний
каскад” (Random Mechanical Cascade).
 Дев’ять тисяч пластикових кульок висипалися

зверху на матрицю з 330 стрижнів, які
змушували кульки відскакувати вправо і вліво.
Внизу під цим набором розміщувалися 19
корзин, в які всі кульки і потрапляли.
Оскільки після падіння кульки точно на

стрижень ймовірність її відскоку вправо і вліво
становить 50 %, то після проходження
декількох рядів кожна кулька потрапляв в той

Лампа яка реагує на  думки

чи інший кошик абсолютно непередбачуваним
чином.
Пізніше у досвід ввели спостерігача, який

дивиться на каскад і подумки бажає попадання
кульок швидше вправо, ніж вліво (або навпаки -
швидше вліво, ніж вправо).
Після проведення 3393 дослідів з 25

спостерігачами Прінстонські вчені виявили, що
криві розподілу кульок дійсно зрушуються, хоча і
не завжди і дуже небагато. Але зрушення це, як
показали строгі розрахунки, було все ж більш
істотним, ніж могло б виходити з “чистої
випадковості”.
 У наступних дослідах “фахівці” з Прінстона

скористалися генераторами випадкових подій,
заснованими на квантовому тунелюванні електро-
нів. Даний процес носить імовірнісний характер і
тому слугує базовим джерелом “невизначеності”
в спеціальній електронній схемі, тобто
“першосортний” білий шум, що перекладається
схемою в набір абсолютно випадкових чисел.
По науці, ймовірність тунелювання постійно

коливається навколо значення 0.5, а на практиці,
виявилося, що уявне бажання експериментатора
змістити криву вгору або вниз коректувало хао-
тичні процеси тунелювання в ту чи іншу сторону,
і знову-таки на величину, яка перевищувала
можливі “по чистій випадковості” зрушення .


