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Шановні колеги!

З повагою,
в. о. голови правління-генеральний директор

ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” щиро вітаю  Вас зі
святом Воскресіння Христового!
Великодні свята в цьому році проходять

зовсім по-іншому, проте, розгортаючи, як і
щороку, святковий великодній рушник, ми
повинні щиро подякувати за те, що ми маємо,
за рідних та близьких поруч людей.
 Світле свято Великдень — день, коли,

здавалося б, неможливе може стати
дійсністю, тому не переставайте вірити.
 З нагоди цього величного свята бажаю
Вам міцного здоров’я, благодатті та
душевної величі. Щиро зичу, щоб
Великдень наповнив Ваші серця
радістю і надією, а час, проведений

з Вашими близькими, додав сил подолати всі труднощі.
Щасливих та радісних Вам Великодніх свят!
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Дорогі колеги!

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

Щиро вітаю Вас із світлим та благословенним
святом Великодня!
Святкування Великодня в цьому році

відбувається зовсім по-іншому, віртуальним
шляхом, за зачиненими дверима, з людьми,
присутніми по радіо, телебаченню, веб-камерам
та соціальним мережам. Але, не зважаючи на
те, що можливо, діти і близькі нам люди не
будуть за святковим столом, ми думками та
серцем всі разом.
     В світле та добре свято Великодня бажаю

Вам, шановні колеги, та Вашим сім’ям в першу
чергу здоров’я, миру, терпіння, і щоб  життя було
прекрасне і щасливе.
     Нехай Христове Воскресіння принесе у Ваші

домівки  кошик,  багатий на все,  що ви самі
бажаєте отримати. Нехай це свято наділить Вас,
тим що маєте у своєму серці. Нехай буде у Вас
солодка паска і смачненька ковбаска.
     Христос Воскрес!

Приготування до Великодня  - це захоплюючий та клопіткий період.  І найцікавішою частиною цього дійства є розпис пасхальних яєць.
Цьогоріч в умовах оголошення загальнонаціонального карантину через поширення коронавірусної інфекції у ВАТ “Тернопільобленерго” не проводиться

прикрашення писанкового дерева. Але приємно відзначити, що протягом попередніх років було зібрано колекцію з понад 300 писанок в різних стилях.
 Цьогоріч в газеті згадуємо писанкові дерева минулих років. Голова профкому ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія Пендзей сподівається, що свої роботи

та ідеї працівники збережуть до наступного року.

 Протягом 2015-2019 років
працівниками ВАТ “Тернопільобленерго”

було виготовлено понад 300 писанок
в різних стилях

2016 рік 2017 рік 2019 рік

Святкуємо
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У ВАТ “Тернопільобленерго” щомісяця
нагадують споживачам про усі можливі способи
подачі показників електролічильника дистан-
ційно. Адже в умовах карантину підприємство
перейшло на дистанційне обслуговування
споживачів і в цей період енергетики очікують
росту подачі показників за допомогою онлайн-
сервісів. Адже дистанційна подача показників

Електронні сервіси подачі показників –
найактуальніші в умовах карантину

сьогодні є найактуальнішим способом їх передачі.
Лише за останній місяць, за допомогою онлайн-
сервісів, споживачами області було подано понад
60 % показників електролічильників.
Енергетики відзначають, що найпопулярнішим

способом подачі показників електролічильника
серед споживачів нашої області є сервіс “Персо-
нальний кабінет”. Тут зареєстровано понад 30

тисяч побутових споживачів області. Популяр-
ність даного сервісу викликана тим, що тут можна
не лише подати показник, але і сюди надходить
рахунок від електропостачальника, також тут
можна прослідкувати споживання електроенергії
за певний період та звірити усі свої розрахункові
документи.
Популярністю у споживачів також користується

функція подачі показників на сайті ВАТ “Терно-
пільобленерго”. За допомогою даної функції за
лютий 2020 року надійшло майже 20 тисяч
показників. Її популярність викликана простотою
у використанні, адже не потребує реєстрації.
Новим способом подачі показників електро-

лічильника є Viber. Лише за три місяці впровад-
ження подачі показників за допомогою  Viber цим
способом скористалася понад 1 тисяча
споживачів.
Енергетики розуміють, що не всі споживачі

мають доступ до інтернету та не всі вміють
користуватися різними онлайн-сервісами. Тому,
тим у кого немає змоги подати показник через
будь-який з онлайн-сервісів, можна телефонувати
на цілодобову та безкоштовну лінію кол-центру
ВАТ “Тернопільобленерго” за номером
телефону 0800509040. Проте, варто пам’ятати,
що в період подачі показників бувають моменти,
коли зайняті усі оператори, в результаті часто
доводиться довго чекати на лінії або ж
телефонувати по кілька разів.
Тому, задля економії свого часу та і часу своїх

рідних, енергетики просять по максимуму пода-
вати показники через електронні сервіси. Адже
за допомогою  “Персонального кабінету”, функ-
ції “Подача показника” на сайті ВАТ “Терно-
пільобленерго” та паблік акаунта Viber можна
подавати показники не одного споживача, а і
своїх рідних, які проживають за іншими адресами.
Енергетики  нагадують, що подати показник

електролічильника – це обов’язок кожного
споживача. А використання онлайн-сервісів – це
зручність та економія часу.

Споживачам

ІКЦ

Протягом 2019 року за інформаційними
довідками та консультаціями в Інформаційно-
консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі
споживачами електричної енергії ВАТ “Терно-
пільобленерго” звернулись 548 осіб. Серед них,
як фізичні, так і юридичні споживачі електро-
енергії, - розповів начальник інформаційно-
консультаційного центру ВАТ “Тернопіль-
обленерго” Назар Кульчицький.
Крім цього, через єдину електронну скриньку

для прийому електронних звернень
ikc@toe.te.ua на протязі 2019  року звернулось
154 абонентів ВАТ “Тернопільобленерго, яким
в термін 1-2 дні, надано відповіді та роз’яснення.
Найбільша кількість звернень надійшла з питань

розрахунків за спожиту електричну енергію,
застосування тарифів, отримання, узгодження
та виконання технічних умов приєднання до
електричних мереж нових або реконструйо-
ваних електроустановок, відновлення електро-

За безкоштовними консультаціями до енергетиків у 2019
році звернулося понад 500 споживачів

постачання після відключення електроустановок
споживача у зв’язку з несплатою заборгованості
за спожиту електроенергію, переходу на
електричне опалення та переходу на відповідний
тариф в електроопалювальний період, планових та
непланових відключень електроенергії.
Назар Кульчицький  повідомив про збільшення

кількості звернень, щодо неможливості звернутися
в кол-цент, ВАТ “Тернопільобленерго”  по тел. 0-
800-50-90-40 для подачі показників приладу
обліку та отримання інформації.
На жаль, така ситуація виникає з першого по

четверте число місяця через завантаження
телефонної лінії, коли багато споживачів одночасно
телефонують в кол-центр. В таких випадках краще
подати покази приладу обліку на сайті ВАТ
“Тернопільобленерго” www.toe.com.ua або через
свій «особистий кабінет» https://my.toe.com.ua. Він
безкоштовний, зручний та досить ефективний,
оскільки дозволяє  керувати розрахунками за

спожиту електроенергію прямо на головній
сторінці сайту ВАТ “Тернопільобленерго”.
Споживачі відтепер самі можуть дізнатися суму
до сплати за спожиту електроенергію,
роздрукувати рахунок, миттєво сплатити кошти 
в так званому режимі оnline. До того ж, не треба
виходити з дому чи телефонувати будь-куди, аби
 проконтролювати, переглянути попередні або
поточні рахунки чи внести нові показники. Всі
ці та інші функції  стали доступними та зручними
для споживачів в “Персональному кабінеті”.
Ще керівник центру повідомив про збільшення

кількості звернень, що містять  спірні питання.
 В таких випадках, а саме для розгляду та

розв’язання спірних ситуацій між енергопоста-
чальником та споживачем, підготовки висновків
з питань, які виникли внаслідок незадоволення
заявника письмовою відповіддю енергопоста-
чальника на письмове звернення заявника,
при нашому центрі працює спеціальна Комісія. 
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Літературна скарбничка

Нам час кинув виклик, як людям, котрі несуть іншим світло, розуміючим - про “Ізоляцію” та “Заземлення”,
про “Короткі замикання”, “Аварії” та “Відмови”  - чи ми здатні піддатися тимчасовій пітьмі коронавірусу, чи
можемо “Закоронуватися” так, аби вивести наше обладнання з роботи, спричинивши ще більше лихо, ніж цей
вірус спричиняє нам зараз.
Адже в нас, окрім тих професійних назв існують ще й інші, скажімо, як: “Надійність”,  “Ефективне і Економічне

Постачання”, “Безвідмовність”, “Повага”, “Безпека”  і їм подібні…
Хіба може будь-яка інфекція наш розум і серця вразити, коли наша професія зобов’язує щоденно боротися за

життя з небезпекою електричного струму? Я, особисто, не вірю! А якщо хтось, серед нас таким є – це не
електрики, а швидше “диполі”, які, в будь-яку мить перенапруги, можуть послабити нашу ізоляційну міцність,
аби нас навічно заземлити!
Будьмо дисципліновані, організовані, чуйні один до одного, застережливі, аби ніхто не наразився словом

“носій вірусів”, а оберігав наш колектив від зовнішнього лиха.
Якщо почуєте, що хтось був наближеним до “носіїв”, чи мав контакти з тими хто прибув з-за кордону, або

перебував там - негайно повідомте, бо краще заздалегідь запобігти нещастя, аніж потрапити в біду.
Як це зробити? Почитайте в плані заходів до наказу ВАТ “Тернопільобленерго” №55 від16.03.2020року.
Пам’ятаймо, що всі ми Божі діти! Дотримуймося сумлінно поради лікарів! Ми, з Богом, все подолаємо!

З повагою та любов’ю до Вас – Володимир Остап’юк

Шановні, колеги по роботі,
дорогі ВАТівці “Тернополяобленерго”!

 Нині день, як ніколи; лихо ближче і ближче…
Коронавірус  вже поряд – чутись дим

попелища.
Треба в повен зріст встати, щоб вести за

собою –
Тих, хто може упасти, хто безсилий до бою.

Бачу всіх маловірів; ось вони – на долоні…
Боже, дай мудро гнати понад прірвою коні!

Треба, прикладом власним, кволих
мотивувати;

Бо ліпше з Богом померти, - ніж в гріхах
панувати!

Боже, дай мені сили, як Мойсею в Єгипті,
Щоби вивів народ  я із «смертельного

грипу»!
Бо у вірусів всяких таж сама корона,

Що приводить до смерті – хто слабкий в
обороні.

У «короні цей вірус» не дасть нам спочити,
Бо на лихові прагне мільярди нажити!

Чи ви мудрі торговці – хто з біди багатіє,
Коли гріх дітей, внуків покарати зуміє?

Бог усе з неба бачить, що дияволи творять.
Ви ж не бійтеся вірні, бо Господь з вами

поряд.
Він вам всім допоможе, а   лиш тих покарає,

Хто, за вкрадене щастя, ввійти прагне до
раю.

Їм на лоно Авраама повік не забратись,
Бо за грішні багатства – шлях у пеклі

згоряти!
Хто розсудку не втратив, прошу:

зупиніться
І з любов’ю, з недужим, як брат поділіться.
Адже Бог в нас Єдиний – і ми всі Його діти,
Тож попробуймо Правдою Божою жити.
Всяке лихо не знає - ні бідних й багатих,

Тож навчаймось, в час лиха себе розпізнати;
Чи ти є сином Божим, чи дияволу служиш?
Я нікого не суджу, лиш як вірний у дружбі –

Прошу: люди, подумаймо – хто ми? Де ми? І
звідки?

Аби завтра Закон не шукав нас, як свідків!
*    *

Коронавірус всю Планету сполошив,
Змусив, про Господа, згадати,
Бо кожен в світі не так жив,

Як Бог-творець хотів бажати.

Ми в Бога право відняли,
По правді, на землі цій жити,

Натомість справно сатані
Навчились повсякчас служити!

Коронавірус  закрив храм,
Людей в домівки заганяє.

Чутись: він тут!.. Гомін: він – там!..
Звідки це, що таке, глянь, витворяє!?.

Не він це сам – носії ми,
Хто віддаляється від Бога.
Бо стали іншими людьми,

Штовхають гроші нас до того!
Ми всі лукаві й брехуни,

В нас вірус тяжко відшукати,
Бо заховалися вони –

Ті, хто зміг лихо це придбати.
Він чмихнув, кашлянув - й в кущі!

Попробуй, дурня, відшукати!
Бо коли б чесним був – тоді

Сам би про себе мав сказати.
Та він крім дурня – й боягуз,

Як «бідна сучка» бліх набрався,
І в рідний край, цей скарб, привіз,

А зголоситись побоявся!..
За ним йде друг, сусід такий,
Колега, близький по роботі…

І вже дивися світом злий
Гуляє до десятих потів!

Боже,благаю: зупини,
В спокусниках, нечисту силу,

Щоби, ці люди, не змогли,
Загнати інших в домовину!

Ти ж все для щастя людям дав:
Землю і небо, і свободу,

Красу лугів, річок і став,
З джерел - чисту джерельну воду!

Дав море, сушу і ліси,
Усе, в прекраснім білім світі…

Отож до зла не допусти,
Щоб не змогли лихо творити!
Ти дав тварин, риб і пташок,

Все вклав в людську життєдіяльність,
Щоби не гарцював світ шок,
А панувала всюди радість!
Невже ми грішники такі,

Що Ти від нас відсторонився?!
Прошу  й молю за всіх: Прости!
Зроби, щоб кожен з нас змінився!

В тім воля хай буде Твоя, -
Тоді, знаю, що бід не буде!
Цього бажаю не лиш я, -

Такого щастя хочуть люди!!!
*    *    *

Нам не треба лякатись,
І не треба боятись,

А все більше в молитвах
До Бога звертатись!

Той хто «власну» корону
На, цей вірус, вкладає –

Він не з Богом, негідник, -
Про це точно я знаю!
Ця «корона» не інше,

Як - нечиста сила,
Котра, глянь, в усім світі,
Свій «пісок» розтрусила.

Звідки вірус? Від чого?
Сатані лиш відомо,

Бо він знищити людство
Бажає свідомо!

Тож ж благаю і прошу:
« До Бога моліться,

Нехай, Ласкою Божою, -
Світ освятиться!

Лиш у щирих молитвах,
Кожен щастя здобуде,

Знай, Господь, своїх  вірних
В біді не забуде!
Бо, у всякій біді,

Лиш на Бога надія.
То ж врятуй нас, Ісусе,

І Ти, Божа Маріє!»
 *    *    *

Бережіть себе для себе, -
Заміни не буде!

Бо одне на всіх нас небо,
Доки живуть люди.
Бережіть себе для милих:

Дітей своїх й внуків,
Для батьків, колег, любимих…

Візьміть себе в руки;
З втрат – повернення немає –

Земля всіх приймає!
Бережіться! Бережіться! –

Кращого не знаю.
Народився? Ти – раб митті,

Однак цим втішайся!
Вона – стимул, аби жити,

Й живи – не вагайся!
Іншого життя не буде!

Умій це прожити.
Щоб у Бога і у людях –

Шану заслужити!
Хто цього не розуміє, -
Найцінніше тратить:
Віру, Любов та Надію!

А хто ж за борг заплатить?!


