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Кол-центр ВАТ «Тернопільобленерго»
дотримується  загальних стандартів якості

надання послуг
За результатами моніторингу показників якості надання послуг кол-центрами за

2020 рік кол-центр ВАТ «Тернопільобленерго» ввійшов до складу  операторів систем
розподілу, котрі  дотрималися загальних стандартів якості надання послуг

Відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг»
НКРЕКП встановлює мінімальні стандарти та
вимоги до якості обслуговування споживачів у
сферах енергетики та комунальних послуг,
визначає умови, порядок і розміри компенсації
споживачам, що застосовується у разі
недотримання встановлених стандартів та вимог
до якості обслуговування споживачів, здійснює
моніторинг їх дотримання. 
На сьогодні організаційно-технічні вимоги до

функціонування кол-центрів операторів систем
розподілу встановлені Мінімальними вимогами

до якості обслуговування споживачів електричної
енергії кол-центрами, затвердженими постановою
НКРЕКП від 12.06.2018 № 373.
Відповідно до Мінімальних вимог кол-центри

операторів систем розподілу зобов’язані функціо-
нувати у цілодобовому режимі роботи та надава-
ти послуги абонентам на безоплатній основі. При
цьому, основною умовою виконання такої вимоги
є, у тому числі, безкоштовна тарифікація дзвінка
абонента на номер(-и) кол-центрів ОСР та без
плати за з’єднання. 
Одним із способів забезпечення виконання такої

вимоги є використання глобальної телекомуніка-
ційної послуги, що надається за кодом послуги

0 800, при якій виклик абонента здійснюється за
рахунок абонента, якого викликають, тобто за
рахунок кол-центру.
Також, НКРЕКП встановлено загальні

стандарти якості надання послуг, а саме:
* рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд

(відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-
центру протягом 30 секунд) у звітному році -
не менше 75 %;
* відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру

(без урахування втрачених дзвін-ків у IVR) у
звітному році - не більше 10 %.
 За результатами моніторингу показників

якості надання послуг кол-центрами за 2020 рік
встановлено, що лише 8 операторів систем
розподілу дотрималися загальних стандартів
якості надання послуг, а саме: АТ «Вінниця-
обленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПАТ
«Запоріжжяобленерго»,  ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання», ПрАТ «Закарпаття-
обленерго», АТ «Сумиобленерго», ВАТ
«Тернопільобленерго», АТ «Полтава-
обленерго».
Фактичні значення загальних стандартів якості

надання послуг кол-центру ВАТ «Тернопіль-
обленерго» в 2020 році становили:
- рівень сервісу протягом 30 секунд – 77,34 %;
- відсоток втрачених у черзі дзвінків – 9,62 %.
Загалом протягом 2020 р. працівниками кол-

центру ВАТ «Тернопільобленерго» опрацьо-
вано 293395 звернень.
Основні питання, які цікавили  споживачів

стосувались подачі показів засобів обліку,
інформації про обсяги використання електро-
енергії, причин  відсутності електроенергії та
орієнтовних термінів відновлення електро-
постачання, питань приєднання електроуста-
новок споживача до електромереж, а також
можливості збільшення потужності існуючих
електроустановок.
Положень Мінімальних вимог щодо надання

послуг кол-центру на безоплатній основі не
дотримуються шість ліцензіатів. Також, АТ
«Житомиробленерго» було надано до НКРЕКП
інформацію щодо наявності номера телефону
за кодом 0800, але відповідний номер не
зазначений на вебсайті компанії.

Рівень сервісу кол-центрів ОСР протягом 30 секунд у 2020 році
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 Протягом 2020 року за інформаційними
довідками та консультаціями в Інформаційно-
консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі
споживачами електричної енергії ВАТ
«Тернопільобленерго» звернулись 655 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 600

споживачів
через єдину електронну скриньку для прийому
електронних звернень ikc@toe.com.ua. На
протязі 2020 року звернулось 279 абонентів ВАТ
“Тернопільобленерго”, яким в термін 1-2 дні,
надано відповіді та роз’яснення.
     Найбільша кількість звернень надійшла з

питань подачі показників електролічильників,
отримання технічних умов приєднання до
електричних мереж нових або реконструйованих
електроустановок, 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“Тернопільобленер-
го”  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 14 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, які виникли між оператором
системи розподілу (ВАТ“Тернопільобленерго”)
та споживачами.

Частка відновлюваних джерел енергії у генерації
електрики в Європі у 2020 році вперше в історії
перевищила частку викопного палива. Такими є
висновки щорічного звіту британського
аналітичного центру Ember та німецького
інституту Agora Energiewende, оприлюдненого у
понеділок, 25 січня.
Згідно зі звітом, в якому відстежується стан

енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого
року з відновлюваних джерел було згенеровано
38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою
викопного палива - 37 відсотків.
Таке співвідношення обумовлене розширенням

використання енергії, одержуваної від вітру і
сонця, обсяги якої майже подвоїлися з 2015 року.
До 2020 року п’ята частина електроенергії в
країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних
електростанціях, ідеться в звіті. Це також одна з
причин, чому виробництво енергії на основі
вугілля знизилося минулого року на 20 відсотків -
вугільні станції забезпечили лише 13 відсотків
електроенергії, виробленої в Європі.
“Європа спирається на вітрову і сонячну енергію

задля забезпечення не тільки поетапної відмови
від вугілля до 2030 року, але також поступової
відмови від газової генерації, а також для заміни
атомних електростанцій, що закриваються, та для
задоволення попиту, що зростає, на
електроенергію для електромобілів”, - пояснив

У 2020 році “зеленої” енергетики в ЄС вперше
стало більше, ніж “викопної” – дослідження

Минулого року в ЄС з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї
електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.

аналітик Ember та провідний автор звіту Дейв
Джонс.
Найвищі показники вироблення вітрової та

сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані
в Данії (61 відсоток), Ірландії (35 відсотків),
Німеччини (33 вісотки) та Іспанії (29 відсотків).
Пандемія COVID-19 призвела до зниження

Світова енергетика

попиту на електроенергію по всьому світі. У
Євросоюзі електроспоживання в 2020 році
знизилось на 4 відсотки, зазначається у звіті.
Однак, на думку авторів дослідження, пандемія
не вплинула на розвиток відновлюваної
енергетики.
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Свято

З нагоди Міжнародного жіночого дня,
керівництво та Профком ВАТ
«Тернопільобленерго» вирішили
організувати для жінок підприємства
свято. Тож, напередодні свята, 5 березня,
усіх жінок, які працюють у  ВАТ
«Тернопільобленерго» було запрошено
на свято в Тернопільський академічний
обласний український драматичний
театр ім. Т. Г. Шевченка.
Окрім вітань та приємних подарунків,

для жінок спочатку був концерт за
участю Зразкового театру пісні «Мікст»
м. Тернополя, а також в подарунок була
вистава сучасної драматургині Марини
Смілянець «Естроген».
«Естроген» – комедія. Попри

феміністичні настрої сильних та
незалежних жінок, у виставі підіймаються
глибокі проблеми. Зокрема: жертви жінок
заради чоловіків та сім’ї; брак
материнської любові в дитинстві та
подальші комплекси через це; вплив
еволюції та гормонів на поведінку й
пошук партнерів; відсутність жіночої
самореалізації тощо. Все це – крізь
призму різних архетипів представниць
прекрасної статі.
Організація самого свята у всіх

викликала лише позитивні емоції. Адже,
це мабуть вперше, вдалося зібрати жінок

З нагоди свята, для жінок-працівниць ВАТ
«Тернопільобленерго» організували концерт та виставу

підприємства поза роботою у
невимушеній атмосфері, де свято
було лише для них.
Голова профкому Лілія Пендзей,

щиро привітала усіх присутніх із
прийдешнім святом. Побажала їм
завжди залишатися здоровими,
красивим, успішними та жіночними,
нехай весна і аромат квітів завжди
будуть у серцях прекрасної
половини людства – жінки, мами,
сестри, доньки.
Вітання, подарунки, солодощі і теплі

оплески були позитивною
атмосферою для всіх. Лілія Пендзей
зауважила, що дуже приємно бути на
святі, так як вперше вдалося зібрати
таку велику кількість прекрасної статі
жінок-енергетиків в стінах
Тернопільського академічного
обласного драмтеатру ім.. Т. Г.
Шевченка, де панувала атмосфера
позитиву, щасливих усмішок та
бурхливих оплесків.
 На завершення свята, Лілія Пендзей

подякувала в. о. голови правління-
генеральному директору ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігорю
Юхимцю та директору
Тернопільського академічного
обласного українського
драматичного театру ім. Т. Г.
Шевченка Борису Репці за
можливість організувати свято для
жінок.
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Відділ роботи з громадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

E-mail: pr@toe.te.ua

Святкуємо

Ювіляри січня:
50 років

Лисенко Андрій Анатолійович – інженер з
програмного забезпечення 2 категорії
Теребовлянського РЕМ (02 січня)
Валігура Анатолій Романович – інженер-

інспектор Кременецького РЕМ (04 січня)
Коцюб Роман Мирославович – водій 3 кл.

Заліщицького РЕМ (07 січня)
Волуйкевич Стефан Романович –

електрозварник 5 р. Цеху з ремонту обладнання
ВАТ «Тернопільобленерго» (11 січня)
Лисак Василь Михайлович – прибиральник

виробничих приміщень Заліщицького РЕМ (13
січня)
Тхоринський Микола Миколайович –

електрослюсар з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 4 р. служби підстанцій
35 кВ і вище (13 січня)
Матюшева Оксана Петрівна – слюсар

контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики 5 р. служби приладів обліку і
метрології (15 січня)
Дідух Василь Іванович – електромонтер з

експлуатації розподільчих мереж 3 гр.
Теребовлянського РЕМ (16 січня)

60 років
Мархевка Роман Степанович – водій 2 кл.

Тернопільського міського РЕМ (03 січня)
Боднар Ігор Дмитрович – інженер-диспетчер

груповий 2 к. Козівського РЕМ (03 січня)
Флісняк Степан Іванович – електромонтер з

експлуатації розподільчих мереж 4 гр.
Монастириського РЕМ (08 січня.)
Когут Богдан Омелянович – електромонтер

з експлуатації розподільчих мереж Гусятинського
РЕМ (22 січня.)
Суда Михайло Петрович – тракторист 5 р.

Зборівського РЕМ (25 січня)
Дмитришин Петро Іванович – водій 2 кл.

Тернопільського міського РЕМ (27 січня)

  Вітаємо з ювілеєм!
Дорогі колеги!

Нехай джерело міцного здоров’я і сил буде -
невичерпним,

життєвий і професійний шлях - довгими.
Бажаємо удачі, оптимізму, успіхів,енергії,

стабільності та достатку!
Хай крокують поруч вірність і кохання.
Хай здійсняться мрії і всі побажання!

Ювіляри лютого:
50 років

Турко Сергій Миронович – заступник
начальника Бучацького РЕМ (01 лютого)
Пришляківський Артур Михайлович –

інженер 1 категорії виробничо-технічної служби
ВАТ «Тернопільобленерго» (02 лютого)
Дорош Ірина Михайлівна – бухгалтер

бухгалтерії ВАТ «Тернопільобленерго» (04
лютого)
Жеребний Руслан Ярославович –

електромонтер з ремонту та монтажу кабельних
ліній 2 р. служби ізоляції, захисту від перенапруг
ВАТ «Тернопільобленерго» (10 лютого)
Перепелюк Володимир Петрович – інженер

2 к. (по договорах) Борщівського РЕМ (21
лютого)
Мирошниченко Степан Анатолійович –

контролер енергонагляду 3 гр. Теребовлянського
РЕМ (22 лютого)
Вислоцький Володимир Тимофійович –

електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
4 гр. Теребовлянського РЕМ (26 лютого)
Фурманчук Роман Кузьмович –

електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
4 гр. Збаразького РЕМ (26 лютого)

60 років
Стечишин Василь Мар’янович – диспетчер

району Теребовлянського РЕМ (03 лютого)
Шкрабик Мирон Прокопович – водій 2 кл.

Заліщицького РЕМ (04 лютого)
Бобко Михайло Богданович – майстер 2 гр.

Зборівського РЕМ (09 лютого)

  45 років
Бойко Сергій Петрович –  начальник САКТВЕ

ВАТ “Тернопільобленерго” (18 лютого)

65 років
Місюра Петро Іванович – начальник

Підволочиського РЕМ (02 березня)

70 років
Наноцький Леонід Васильович –

уповноважена особа з питань відповідності ВАТ
«Тернопільобленерго» (27 березня)
Підлубний Петро Іванович – начальник

Збаразького РЕМ (13 квітня)

80 років
 Барський Орест Павлович – заступник

начальника господарської частини ВАТ
«Тернопільобленерго» (15 березня)

 А також ювілярами є:

     Ювіляри березня:
50 років

Козак Роман Михайлович – водій 3 класу
Борщівського РЕМ (16 березня)
Іваськів Микола Степанович –

електромонтер ОВБ 5 групи Тернопільського
міського РЕМ (17 березня)
Пендзей Лілія Павлівна – голова ОППО ВАТ

“Тернопільобленерго” (20 березня)
Марчак Надія Несторівна – контролер

енергонагляду 3 групи Тернопільського міського
РЕМ (22 березня)
Пелех Юрій Омелянович – заступник

начальника Тернопільського РЕМ (25 березня)
Яницький Віктор Михайлович – майстер 2

групи Козівського РЕМ (27 березня)

60 років
Сотис Євген Тимофійович— головний інженер

Гусятинського РЕМ (01 березня)
Кільчицький Ігор Йосипович – електромонтер

з експлуатації розподільчих мереж (13 березня)
Шаравара Василь Васильович – помічник

голови правління – генерального директора з
питань економічної безпеки (14 березня)

Ювіляри квітня:
50 років

 Косюк Ігор Васильович – інженер 2 категорії
служби по роботі з споживачами ВАТ
«Тернопільобленерго» (08 квітня)
Ткач Сергій Миколайович – командир

відділення ВОХОР ВАТ «Тернопільобленерго»
(10 квітня)

60 років
 Рекуник Василь Іванович – електромонтер

ОВБ 5 групи Тернопільського РЕМ (14 квітня)
Кузь Ігор Іванович – водій 2 класу Збаразького

РЕМ (22 квітня)
Ханас Роман Васильович – водій 1 класу

служби механізації і транспорту (23 квітня)
Крохмальський Микола Станіславович –

електромонтер з обслуговування
електроустановок 3 групи Монастириського РЕМ
(27 квітня)

З повагою адміністрація, профком та
колектив ВАТ “Тернопільобленерго”


