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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Дорогі енергетики!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” сердечно вітаю Вас

із професійним святом – Днем енергетика!
     Сучасний розвиток суспільства показує, що саме від енергетиків

залежить тепло і затишок у кожному домі, стабільна робота
підприємств, соціальне забезпечення дитячих установ і багато
іншого! Сфера енергетики постійно розвивається, а тому у неї –
велике майбутнє!
     2019 рік став роком великих змін в енергосистемі країни і,

зокрема, нашої Тернопільщини. Нам з Вами, дорогі колеги,
прийшлося адаптовуватися до умов нового ринку, приймати
складні рішення в різних нетипових ситуаціях, співпрацювати з
низкою нових учасників на ринку. Проте енергетики справилися з
усіма труднощами та зуміли ефективно працювати в нових
ринкових умовах. Наша праця дає вагомі результати, адже від
нашої з вами роботи залежить енергопостачання електроенергії
в домівки людей.
      Своїм професійним ставленням до справи, енергетики Тернопільщини  показують, що успіх по праву

приходить до працьовитих, гідних і творчих людей.
     У цей урочистий день прийміть щирі побажання міцного здоров’я, особистого благополуччя, нових

професійних звершень! Від усієї душі бажаю кожному з Вас, шановні колеги, втілення в життя планів і
надій, щастя і успіхів в подальшій роботі. Оптимізму, впевненості в завтрашньому дні та святкового
настрою!

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

    Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас
з Новим 2020 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!     Нехай свято Нового року та Різдва Христового принесуть радість і спокій у Ваші оселі,
додадуть здоров’я й наснаги, стануть початком нових здобутків та успіхів.

    Хай Новий рік стане роком добрих змін, а Різдво Христове наповнить серце духовністю та вірою у
здійснення усіх мрій і задумів!

Шановні колеги!
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22 грудня енергетики України відзначають своє
професійне свято.
 День енергетика святкують у найбільш короткий

світловий день року, що можна вважати досить
символічним, зважаючи на роль працівників сфери
енергопостачання в сучасному суспільстві.
Одна з найвагоміших галузей економіки держави

з року в рік працює стабільно та надійно, і в цьому
є заслуга кожного із нас.
Це свято об”єднує небайдужих до своєї справи

фахівців, повсякденна праця яких є запорукою
стабільності і процвітання української економіки,
забезпечує розвиток промисловості, науки та
культури, несе світло і тепло в оселі українців.
Щодня, щогодини ми виконуємо свою

професійну справу з повною віддачею своїх знань
і вміння.
 ВАТ «Тернопільобленерго» впродовж останніх

років за окремими показниками роботи і у
загальному рейтингу енергопостачальних
компаній України займає гідне місце.
Систематично виконуються основні показники

фінансово-господарської діяльності.
 За результатами роботи 11-и місяців 2019 року

доведений показник  технологічних витрат
електроенергії по області виконаний. Оплата
споживачами вартості перетікання реактивної
електроенергії з початку року становить  133,8%.
Обсяги капіталовкладень в електричні мережі

області згідно інвестиційної програми розвитку
ВАТ «Тернопільобленерго» за 11 місяців
поточного року склали 61,9 млн. грн., а
капітальних ремонтів за 11 місяців  24,5 млн. грн.
 У переддень професійного свята доброго слова

заслуговують всі працівники Товариства. Кращі
з них відзначені нагородами за багаторічну та
плідну працю в електроенергетичній галузі.
З нагоди професійного свята Дня енергетика за

багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці звання “Кращий по
професії”  присвоєно дев’ятьом працівникам та
нагороджено їх відповідними дипломами:
- диспетчера району Кременецького  РЕМ

Кмитюка Михайла Ульяновича;
- майстра 1 групи служби ліній електропередачі

35-110 кВ Юника Володимира  Васильовича;
- майстра 2 групи Підволочиського  РЕМ

Бігальського Олега Франковича;
- інженера-інспектора 2 категорії-керівника

групи енергетичного контролю Зборівського
РЕМ   Якиміва Андрія Володимировича;
- електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 4 групи Борщівського РЕМ  Когута Романа
Васильовича;
- електромонтера оперативно-виїзної бригади 5

групи Підволочиського ЕМ  Поручника Ярослава
Євгеновича;
- електромонтера з обслуговування

електроустановок 4 групи   Тернопільського
РЕМ  Гураля Назара Андрійовича;
- контролера енергонагляду 3 групи Збаразького

РЕМ Козака Віталія Ярославовича;
- водія автотранспортних засобів  1 класу служби

механізації і транспорту  Сикліцкого Максима
Олексійовича.

За багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм  “Почесними грамотами”
Центральної Ради незалежної профспілки
енергетиків  України нагороджено:
1. Сігай Зоряну Василівну, секретаря директора.
2. Лоташ Ольгу Іванівну, архіваріуса.
3. Смільську Світлану Василівну, інженера 1

категоріі відділу кадрів.
4. Балдау-Денисюк Лілію Миколаївну,

юрисконсульта  1 категорії юридичного відділу.
5. Паперовського Володимира Богдановича,

інженера 2 категорії служби по роботі з
побутовими споживачами.
6. Кульчицького Назара Романовича, начальника

інформаційно-консультаційного центру.
7. Солтис Галину Василівну, провідного

бухгалтера (керівника сектору з обліку
собівартості продукції та фінансових результатів)
бухгалтерії.
8. Гурей  Марію Степанівну, інженера 1

категорії відділу капітального будівництва і
реконструкції.
9. Борківську Галину Степанівну, провідного

економіста економічного відділу.
10. Шумило Юрія Олександровича, інженера-

інспектора 2 категорії служби по роботі з
юридичними споживачами.
11. Карчевського Василя Мирославовича,

начальника служби охорони праці.
12. Ферко Віталія Васильовича, провідного

інженера виробничо-технічної служби.
13. Соколовського  Володимира Ігоровича,

інженера 2 категорії служби аналізу і контролю
технологічних витрат електроенергії.
14. Кінь Любов Михайлівну, завідуючу

виробництвом їдальні господарської частини.
15. Мудровську Любомиру Ярославівну,

прибиральника територіі групи господарського
обслуговування господарської частини.
16. Василіцького Сергія Ігоровича, диспетчера

підприємства оперативно-диспетчерської служби.
17. Пинило Валентину Ярославівну, інженера 1

категорії служби ліній електропередачі 35-110кВ.
18. Сердюк Тараса Богдановича, начальника

служби підстанцій 35 кВ і вище.
19. Рогальського Василя Володимировича,

начальника служби релейного захисту і
електроавтоматики.
20. Горват Пелагею Филимонівну,

електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5 розряду цеху з ремонту
обладнання.
21. Вітовича Констянтина Борисовича,

електромонтера з ремонту і обслуговування
електроустаткування 5 розряду цеху з ремонту
обладнання.
22. Романишин Ганну Миколаївну, слюсаря

контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
6 розряду служби приладів обліку і метрології.
23. Палецьку Лідію Григорівну, провідного

інженера ремонтно-будівельної дільниці.
24. Бусько Богдана Тарасовича, слюсаря-

сантехніка 6 розряду  ремонтно-будівельної
дільниці.
25. Ткач  Сергія Миколайовича, командира

відділення команди ВОХОР.
26. Коржика Михайла Михайловича, контролера

КПП 2 класу команди ВОХОР.
27. Демиду Віктора Володимировича, слюсаря-

інструментальника 6 розряду служби механізації
і транспорту.
28. Городецького  Ігоря Богдановича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
29. Венгера Олександра Степановича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
30. Гасюка Ігоря Петровича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
31. Миту Олега  Богдановича, слюсаря з

ремонту автомобілів 6 розряду служби
механізації і транспорту.
32. Вівчар Надію Михайлівну, старшого

комірника служби механізації і транспорту.
33. Гураля Ігоря Васильовича, електромонтера

з екплуатації розподільчих мереж 4 групи
Бережанського РЕМ.
34. Холода Ігоря Володимировича, інженера з

ремонту 2 категорії  Борщівського РЕМ.
35. Сідляка  Миколу Мироновича, інженера-

диспетчера групового  2 категорії Бучацького
РЕМ.
36. Шморгана Ярослава Йосиповича, майстра

2 групи Гусятинського РЕМ.
37. Бичковського Володимира Адамовича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Заліщицького РЕМ.
38. Михальського Олександра
Володимировича, інженера-інспектора

Збаразького РЕМ.
39. Боянського Віталія  Володимировича,

електромонтера з експлуатаціі розподільчих
мереж 4 групи Зборівського РЕМ.
40. Саленка Руслана  Володимировича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 3 групи Козівського РЕМ.
41. Данилюк Тетяну Володимирівну,

бухгалтера 1 категорії (старшого на правах
головного) Кременецького РЕМ.
42. Ярмолюка Володимира Івановича,

тракториста 3 розряду Ланівецького РЕМ.
43. Андрієшина Петра Ярославовича,

електромонтера з обслуговування підстанції 35/
10 кВ «Коропець»  4 групи  Монастириського
РЕМ.
44. Бігальського Олега Франковича, майстра 2

групи Підволочиського РЕМ.
45. Кудлу Тараса Володимировича,

електромонтера  ОВБ 4 групи Підгаєцького
РЕМ.
46. Кожушка Ігоря Михайловича, майстра 2

групи Тернопільського РЕМ.
47. Якиміва Віктора Ігоровича, диспетчера

району 1 групи Тернопільського міського РЕМ
48. Яценту Лілію Іванівну, бухгалтера 1

категорії (старшого на правах головного)
Теребовлянського РЕМ.
49. Натолочного Василя Петровича, майстра 2

групи Чортківського РЕМ.
50. Прокопчука Григорія Максимовича,

тракториста 5 розряду
Шумського РЕМ.

Святкуємо

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали понад 100 нагород



3 стор. №6, грудень 2019 року ЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬ

Продовження, початок на стор. 2

Подяками від Тернопільської міської ради
нагородили п’ять працівників:
1. Коруц Ольгу Богданівну, оператора ЕОМ

Тернопільського міського РЕМ.
2. Смільського Михайла Євгеновича, інженера

2 категорії – керівника групи Тернопільського
міського РЕМ.
3. Лотоцького Романа Петровича,

електромонтера ОВБ 5 групи Тернопільського
міського РЕМ .
4. Пасічника Володимира Івановича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Тернопільського міського РЕМ.
5. Сеника Ігоря Миколайовича, електромонтера

з ремонту та монтажу кабельних ліній 4розряду
Тернопільського міського РЕМ.
Почесними грамотами Тернопільської обласної

державної адміністрації теж нагороджено п’ять
працівників:
1. Боднара Степана Івановича, заступника

начальника служби релейного захисту і
електроавтоматики.
2. Бойка Сергія Петровича, начальника служби

аналізу і контролю технологічних витрат
електроенергії.
3. Маладику Олександра Григоровича, головного

метролога – начальника служби приладів обліку
і метрології.
4. Пинило Богдана Ігоровича, інженера 1

категорії служби ізоляції  і захисту від
перенапруг.
5. Цаля Михайла Миколайовича, інженера 1

категорії – керівника групи служби підстанцій
35 кВ і вище.
Почесною грамотою Тернопільської обласної

Ради  нагороджено:
1. Бучинського Віталія Степановича, майстра 2

групи Тернопільського району електрияних
мереж.
2. Гевка Ореста Івановича, токаря 5

розряду цеху з ремонту обладнання.
3. Грінякова Григорія Леонідовича,

начальника Кременецького району
електричних мереж.
4. Пясецького Леоніда Ярославовича,

провідного інженера служби ізоляції  і
захисту від перенапруг.
5. СагайдачногоАндрія Миколайовича,

головного інженера Бережанського
району електричних мереж.
За багаторічну сумлінну працю та

добросовісне виконання поставлених
завдань грамотами від адміністрації
Товариства нагороджено тридцять
працівників:
1. Довгалюк Марію Іванівну, провідного

бухгалтера бухгалтерії.
2. Комендацьку Наталію Миколаївну,

начальника відділу по роботі з
електропостачальниками.
3. Турка Мар”яна Володимировича,

заступника начальника виробничо-
технічної служби.
4. Синицю Віталія Володимировича,

провідного інженера-керівника групи

служби розподільчих мереж.
5. Калинюка Андрія Михайловича, інженера-

програміста 2 категорії служби розвитку і
підтримки програмного забезпечення.
6. Задорожного Сергія Олеговича, інженера 1

категорії служби розподільчих мереж.
7. Гуньку Ярослава Петровича, інженера  1

категорії – керівника групи служби ліній “
Південна” служби ліній електропередачі 35-110
кВ.
8. Іванка Юрія Ярославовича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
9. Паламара Ігоря Орестовича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
10. Романків Ольгу Дмитрівну, інженера 2

категорії (по договорах) Бережанського РЕМ.
11. Кіндрата Миколу Степановича, водія

автотранспортних засобів 2 класу  Борщівського
РЕМ.
12. Коваля Миколу Ярославовича, інженера з

програмного забезпечення 2 категорії
Бучацького РЕМ.
13. Медюха Михайла Ярославовича, інженера з

ремонту 2 категорії  Гусятинського РЕМ.
14. Шумного Івана Володимировича, водія

автотранспортних засобів 2 класу Заліщицького
РЕМ.
15. Трохименка Юрія Віталійовича, інженера з

ремонту Збаразького РЕМ.
16. Маціборка Олега Романовича, інженера з

програмного забезпечення 2 категорії
Зборівського РЕМ.
17. Зінкевича Богдана Володимировича, майстра

2 групи Зборівського РЕМ.
18. Труша Сергія Євгеновича, електромонтера

з експлуатації розподільчих мереж 3 групи
Козівського РЕМ.
19. Палій Руслана Васильовича, майстра 2 групи

Кременецького РЕМ.
20. Тарківського Романа Володимировича,

електромонтера з обслуговування
електроустановок 4 групи Кременецького РЕМ.
21. Флорчук Віталію Павлівну, оператора ЕОМ

Ланівецького РЕМ.
22. Іванціва Юрія Львовича, майстра 2 групи

Монастириського РЕМ.
23. Юркевич Любов Орестівну, секретар-

друкарку Монастириського РЕМ.
24. Каришин Інну Іванівну, інженера – керівника

групи по роботі з побутовими абонентами 2
категорії  Підволочиського РЕМ.
25. Федоріва Володимира Володимировича,

тракториста 4 розряду Підгаєцького РЕМ.
26. Підгайну Ірину Іванівну, інженера 2

категорії  Тернопільського РЕМ.
27. Триліха Ігоря Романовича, інженера-

інспектора ТеребовлянськогоРЕМ.
28. Кріля Михайла Івановича, електромонтера

ОВБ 5 групи Теребовлянського РЕМ.
29. Яриша Віталія Івановича, головного

інженера  Чортківського РЕМ.
30. Трилевського Юрія Сергійовича, водія

автотранспортних засобів 3 класу Шумського
РЕМ.
З нагоди Дня енергетика, за професійну

майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм, самовіддане служіння обраній справі
та за зайняті перші три місця згідно рейтингу
роботи районів електричних мереж за виконання
основних показників фінансово-виробничої
діяльності нагородили грамотами і преміювали
персонал трудових  колективів:
- Підгаєцького району електричних мереж за

зайняте перше місце;
- Зборівського району електричних мереж за

зайняте друге місце;
-Збаразького та Монастириського районів

електричних мереж за зайняте третє  місце.

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали понад 100 нагород

Святкуємо
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Святкуємо

Щиро вітаю  Вас  з
професійним святом  –

Днем енергетика!
 А також

наступаючими
світлими святами –

Новим Роком та Різдвом
Христовим!

     З нагоди свят бажаю
Вам невичерпної енергії,

успіхів і творчої
наснаги,

взаєморозуміння та
підтримки друзів і

партнерів, нових планів
і нових перемог. Нехай
щастя і удача завжди
ідуть поруч з Вами, а
успіх та процвітання

будуть постійними
супутниками у всіх

починаннях! Міцного
здоров’я, добра, щастя,
родинного затишку та

благополуччя! Хай
Новий 2020 рік принесе у

Вашу оселю мир та
злагоду,  а Різдво

Христове –  любов та
блаагодать!

  Дорогі колеги!

 З повагою,
    Голова ППО

    ВАТ «Тернопільобленерго»
    Л. П. Пендзей

19 грудня в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т. Г.
Шевченка  було організовано святкування Дня Святого Миколая для дітей працівників ВАТ
«Тернопільобленерго». Актори театру показали чудову виставу «Троє поросят». Після вистави усі
дітки отримали подарунки та солодощі.
 Голова профкому ВАТ «Тернопільобленерго», Лілія Пендзей щиро подякувала керівництву ВАТ

«Тернопільобленерго» за можливість організувати свято для діток та батькам, які привели діток на
свято.

До дітей енергетиків завітав
Святий Миколай


