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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

З повагою,
в. о. голови правління-

генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Дорогі колеги!

    Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” вітаю
Вас з іменинами нашого прекрасного міста Тернополя,
відомого своїми історичними пам’ятками та
культурними традиціями.
    З нагоди свята бажаю, щоб лихо оминало Вас, щоби

добро не забувало дорогу до Вашої оселі, щоб радість
переповнювала, а здоров’я примножувалося.
    Нехай  Тернопіль буде квітучим та  красивим, а у

кожній домівці панують мир та спокій!

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” вітаю Вас
з   Днем Незалежності України!
   Від щирого серця зичу всім  Вам міцного здоров’я, щастя,

добра, достатку, щедрої долі, сили і наснаги в усіх Ваших
справах.
   Нехай у країні панує порядок і мир, а на душі буде спокій

і радість.
   Зі святом Вас! Із Днем Незалежності!

Шановні тернополяни!
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Протягом шести місяців 2020 року за
інформаційними довідками та консультаціями в
Інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ) по
роботі зі споживачами електричної енергії ВАТ
«Тернопільобленерго» звернулись 246 осіб.
Серед них, як фізичні, так і юридичні споживачі
електроенергії, - розповів начальник
інформаційно-консультаційного центру ВАТ
“Тернопільобленерго” Назар Кульчицький.
Збільшилася кількість звернень споживачів,

 За безкоштовними консультаціями до
енергетиків звернулося понад 200 споживачів

через єдину електронну
скриньку для прийому
електронних звернень
ikc@toe.te.ua на протязі
6-ти місяців 2020  року
звернулось 145 абонентів
ВАТ “Тернопіль-
обленерго”, яким в
термін 1-2 дні, надано
відповіді та роз’яснення.
 Найбільша кількість

звернень надійшла з
питань подачі показників
е л ек т р ол і ч и ль н и к і в ,
отримання технічних
умов приєднання до
електричних мереж
нових або реконстру-
йованих електроуста-

новок, відновлення електропостачання після
відключення електроустановок споживача у
зв’язку з несплатою заборгованості за спожиту
електроенергію, порядку введення в експлуатацію
генеруючих установок приватних
домогосподарств, планових та непланових
відключень електроенергії.
Є багато звернень, щодо неможливості

звернутися в кол-центр ВАТ
“Тернопільобленерго”  по тел. 0-800-50-90-40

для подачі показників приладу обліку та
отримання інформації, – повідомив Назар
Кульчицький. – На жаль така ситуація виникає в
кінці розрахункового місяця та з початку
наступного розрахункового періоду
(календарного місяця),  через завантаження
телефонної лінії, коли багато споживачів
одночасно телефонують в кол-центр. В таких
випадках радимо споживачам подавати покази
приладу обліку на сайті ВАТ
“Тернопільобленерго” www.toe.com.ua або через
свій «особистий кабінет» https://my.toe.com.ua.
Також ВАТ «Тернопільобленерго» запровадило
ще два зручних та швидких способи передачі
показів лічильників електроенергії – через Viber-
чат та Telegram-бот»
 Керівник Інформаційно-консультаційного

центру ВАТ «Тернопільобленерго» повідомив,
що  з початку 2020 року відбулось 6 засідань
комісії ІКЦ за участю завідувача  сектору
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах електроенергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) у
Тернопільській області та начальника
Управління Держенергонагляду  у
Тернопільській області, на яких розглянуто
спірні питання, що виникли між оператором
системи розподілу (ВАТ “Тернопільобленерго”)
та споживачами.

Споживачам

Змінились терміни передачі показників
електролічильника

У відповідності  Правил роздрібного ринку
електричної енергії споживач, що є побутовим,
зобов’язаний щомісяця знімати фактичні
показання лічильника електричної енергії та
надавати їх Оператору системи розподілу.
Період передавання показників

електролічильника визначений Кодексом
комерційного обліку електричної енергії. 
 В пункті 8.6.3 Кодексу комерційного обліку

електричної енергії говориться, що зчитані
(зняті) та передані дані з лічильників протягом
періоду, що починається за два календарні дні
до кінця розрахункового місяця та
закінчується на третій календарний день
наступного розрахункового періоду
(календарного місяця), вважаються даними на
перше число календарного місяця.
 Зчитані (зняті) та передані дані з засобів

комерційного обліку електроенергії в будь-який
інший день календарного місяця є вихідними
даними для визначення даних комерційного
обліку на перше число розрахункового періоду
(календарного місяця).
 Щоб передати показники електролічильника

споживачі ВАТ «Тернопільобленерго» можуть
скористатися багатьма зручними способами.
 Енергетики нагадують, що перевагами передачі

показників за допомогою он-лайн сервісів є те,
що показники приладів обліку можна передавати
з будь-якого пристрою, на якому встановлений
месенджери  (Viber, Telegram) та в будь-який
зручний для користувача час.
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Профком

 На Тернопільщині з 10 серпня було дозволено
діяльність дитячих літніх таборів. Цю новину діти
тернопільських енергетиків сприйняли із
радістю. Адже майже пів сотні дітей відправилося
на відпочинок в дитячі табори, зокрема у
«Барвінок» та оздоровчий комплекс «Лісовий».
Табори відкрилися за умов дотримання
карантинних вимог.
Варто наголосити, що у офтальмологічному

санаторії «Барвінок» діти мають змогу не лише
оздоровитися але і пройти лікування чи
профілактику хвороб зору.
Найпопулярнішим місцем відпочинку  серед

дітей виявився оздоровчий комплекс «Лісовий»,
що знаходиться в с. Скоморохи.
Сповнене позитивних емоцій та нових вражень

виявилося прибуття дітей до табору на базі
оздоровчого комплексу «Лісовий». Ті, хто їхали
перший раз, були враженні неймовірною красою
навколо території турбази, а ті, хто їхав не впер-
ше, були раді зустрічі друзів із заїздів попередніх
років. На поселенні дітей в кімнати в оздоровчому
комплексі «Лісовий» була присутня голова проф-
кому ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія Пендзей.
 Як зазначила Лілія Пендзей:  «Мені особливо

приємно, коли діти обирають для літнього
відпочинку саме оздоровчий комплекс «Лісовий»,
адже це місце для мене особливе, по-перше – це
моя мала Батьківщина, а по друге – тут щороку
відпочивала, свого часу, і моя донька».
 За словами Лілії Пендзей, всі переживали на

рахунок того, чи відправляти дітей на відпочинок
і все ж наважилися, адже дітям потрібне спілкува-
ння з однолітками та й відпочинок на природі їм
буде неабияк корисний.
 Село Скоморохи розташоване над річкою

Стрипа за 18 км від м. Бучач. Стрипа – єдина
річка на рівнинній Тернопільщині, що має
норовливий, близький до гірського характер.
Оздоровчий комплекс «Лісовий» розташований

в лісовій зоні Придністровського каньйону, який
у 1997 році визнаний найчистішою курортною
зоною України на березі річки Стрипа і
місцевого озера.
Оздоровчий комплекс «Лісовий» має в

користуванні чотири двоповерхові спальні
стаціонарні корпуси, які можуть приймати та
оздоровлювати відпочиваючих цілий рік - 250
осіб.
У кожному корпусі на другому поверсі є кімнати

відпочинку для проведення різноманітних
конкурсів, ігор тощо.
Відпочиваючі харчуються в їдальні на 400

посадочних місць (5-разове харчування для
дітей).
На території комплексу є озеро, в якому

відпочиваючі купаються, катаються на водних
велосипедах, ловлять рибу. Через територію
комплексу протікає річка Стрипа, притока ріки
Дністер, в якій водиться понад 13 видів риб.
Навколо комплексу, який розміщений серед гір,
вкритий мішаними і хвойними лісами, як у чаші,
відпочиваючі збирають гриби, лісові ягоди,
лікарські трави (конвалію, чебрець, мати-й-
мачуху, чистотіл, звіробій, ромашку, цикорій,
м’яту, пустинник, подорожник та багато інших).
На території комплексу знаходиться доріжка

здоров’я, поруч розміщені спортивні споруди,

Діти тернопільських енергетиків поїхали на
відпочинок в літні табори

футбольна, баскетбольна, волейбольна, малого і
великого тенісу площадки.
В зимовий період відпочиваючі можуть

кататися на лижах, санках, ковзанах, грати в хокей
та зимовий футбол.
В оздоровчому комплексі проводяться різні

туристичні походи по околицях та на р. Дністер,
водні маршрути, а також тут чудова рибалка.
Голова профкому Лілія Пендзей, висловила

подяку усім, хто прилучився до оздоровлення
дітей. «В першу чергу, дякую відважним батькам,
які відпустили дітей на оздоровлення, не зважаю-
чи на ситуацію, яка склалася в країні. Адже здо-
ров’я та відпочинок дітей важливіші, – також вона
наголосила, – Щиро дякую в. о. голови правління-
генеральному директору ВАТ «Тернопільобл-
енерго» Ігорю Юрійовичу Юхимцю за підтримку
і допомогу в організації оздоровлення дітей».
На завершення Лілія Пендзей побажала дітям

хорошого відпочинку, а всім надалі багато
позитиву, щасливих усмішок і відпочинку дітей
лише в хороших таборах.
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Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Святкуємо

 Кожне місто нашої країни унікальне по-
своєму, і Тернопіль не виняток.
 Хтось називає його провінційним, а хтось –

другим, після Львова, П’ємонтом. Для одних
місто надто маленьке, а для других – компактне
і тому зручне для проживання. Кожен бачить
те, що хоче бачити.
 Цьогоріч Тернополю виповнюється 480 років

з часу заснування.  Якщо заглянути в історичне
минуле, то бачимо, що пережили місцеві жителі
бурхливих подій тут чимало. На шляху його
розвитку та становлення був і розквіт, і падіння
та розрухи. Проте зараз Ternopil є таким, яким
є, і на це свої причини.
Тому презентуємо список цікавих фактів про

рідне місто:
1. Тернопіль вперше згадується у 1540-му

році, а у 1548-му місто отримало Магдебурзьке
право. Однак перші поселення на цих землях
фіксували ще у десятому столітті, але їх не раз
спалювали під час своїх набігів монголо-татари.
2. Найвищою місцевістю Тернополя є

проспект Степана Бандери, біля магазину
«Орбіта» на «Східному», а найнижчою  -  берег
річки Серет, біля Об’їзної дороги.
3. Найстаріша будівля Тернополя –

Тернопільський Замок (1540рік).
4. На місці першого театру «Поділля»  сьогодні

знаходиться  готель «Тернопіль».
5. Тернопіль став одним з перших міст, де

позбулися пам’ятника Леніну (раніше лише в
Червонограді Львівської області). Не довго
простояв у нашому місті і пам’ятник Сталіну,
зруйнований у 1950-их у рамках боротьби з
«культом особистості».
6. За площею тернопільський став відповідає

цілому житловому масиву «Східний».

7. У 1965 р. по Тернопільському озеру
почали ходити пасажирські прогулянкові
катери. 21 грудня 1975 р. у місті з’явився
перший тролейбус.
8. Тернопільський став до 1992 року

називали “Комсомольське озеро”.
9. У 1986-ому, вперше в Україні, в Тернополі

відкрили Співоче поле.
10. У 1994-ому гурт «Брати Гадюкіни»

випустив пісню «Файне місто Тернопіль», яка
несподівано на десятиліття стала візитівкою
нашого міста. «Файне місто» й нині є брендо-
вою назвою і асоціюється з Тернополем.
11. Іншою візитівкою Тернополя –

спортивною – тривалий час вважалася
футбольна команда «Нива». Її зірковий час
припав на 1980-90-ті роки, коли «Нива»
вважалася однією з найсильніших команд
України, а вивезти очки із Тернополя навіть
грандам вдавалося не часто. Показною стала

Тернопільська «двадцятка» цікавих фактів
або тест на знання власного міста

Тернопіль – файне місто, яке ввібрало неповторний колорит Галичини з
австрійською архітектурою, красу Поділля та спокій Волині

перша поразка київського «Динамо» часів повернення
Валерія Лобановського саме у Тернополі в квітні 1997-
го, а за рік те «Динамо» грало у чвертьфіналі Ліги
чемпіонів…
12. Собор Непорочного Зачаття Матері Божої –

перший храм західного регіону, де почали
відправлятись богослужіння англійською мовою.
13. Відомий французький письменник Оноре де

Бальзак зупинявся у Тернополі. Він проїздив містом,
коли прямував до своєї коханої, польської графині та
російської підданої, поміщиці Евеліни Ганської.
14. Середньовічний Тернопіль був центром

пивоваріння Галичини та Поділля. Місто навіть
називали пивною столицею Речі Посполитої.
15. Тернопіль – перше місто в Україні, де запрацював

електронний квиток у громадському транспорті. 
16.  Файне місто – студентська столиця України. У

цьому пункті нараховується найбільша кількість
студентів на душу населення. Всього ж в обласному
центрі навчається близько 50 тисяч молодих людей.
 17. Тернопіль славиться і видатними вченими,  які

народились або працювали у місті. Вартують поваги і
памяті імена Алєксандра Брюкнера, Івана Пулюя, Івана
Горбачевського, Степана Рудницького, Михайла
Юрківа та багатьох інших науковців.
З Тернополем різною мірою пов’язана плеяда

політичних і громадських діячів минулого і сучасності,
зокрема родина Барвінських, Вячеслав Чорновіл,
Роман Громяк, Ігор Герета та багато інших патріотів
краю та України.
18. Тернопіль має аж 5 міст побратимів: Слівен

(Болгарія), Єленя-Ґура та Хожув (Польща), Йонкерс
(США), Батумі (Грузія) та Тирасполь (Молдова).
19. Загалом про Тернопіль написано більше 500

поетичних творів різних авторів.
20. За останнім переписом населення в Тернополі

проживає 94,1 % українців – це найвища кількість серед
інших обласних центрів країни.
«Ternopil – місто, в якому живем» – співається у

відомій пісні. Так,– це те дійсно файне містечко, яке
розвивається, росте і збагачується фізично та духовно.
І нехай історія Тернополя, яка твориться зараз буде
гідною та світлою.


