Енергію праці — енергетиці краю!
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Шановні колеги!
Від імені правління
ВАТ “Тернопільобленерго”
щиро вітаю Вас зі святом
Воскресіння Христового!
Вітаючи Вас із цим
світлим святом, щиро зичу
Вам здоров’я, щастя, миру і
душевного спокою. Бажаю
йти по життю з доброю
мрією, високими
прагненнями, щирою надією
та міцною вірою. Нехай
ніжний аромат пасок,
дзвінкий сміх та світлі
посмішки близьких
наповнять цей день
справжнім дивом і
прекрасним настроєм.
Хай щастя приходить у Ваші домівки із кожним світанком, а життя
наповнюється радісними подіями та вірою в усе найкраще!
Щасливих та радісних Вам Великодніх свят!
З повагою,
в. о. голови правління-генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І.Ю.Юхимець

2

ТЕРНОПІЛЬ

стор. №3, квітень 2021 року

Історія

120 років з часу
введення в
експлуатацію
першої електростанції
в місті Тернопіль

15 лютого 2021 року виповнилося 120 років з
часу введення в експлуатацію першої
електростанції в Тернополі. Спорудження цієї
електростанції було розпочато ще у 1898 році,
проте з урахуванням того, що це була перша
електростанція в Тернополі, було чимало
доопрацювань в налагодженні безперебійної
роботи.
Від початку спорудження до здачі в
експлуатацію пройшло три роки. І уже 15
лютого 1901 року комісія “Товариства
електричного освітлення у Відні” здала
електростанцію і електромережі міському магістрату в постій-ну експлуата-цію. На вулицях
Тернополя засяяли електричні лампочки. Залу
магістрату електрифікували у 1902-му. У
розпорядженні магістрату була громадська
власність, з доходів від якої та податків складався
міський бюджет. У компетен-цію органу
самоурядування входили всі аспекти міського
життя: стан доріг, освітлення вулиць, санітарія.
Опікувався магістрат й освітою: школи були на
утриманні міста.
На електростанції встановили дві двоциліндрові
парові машини фірми “Брюн-Кенігсфельд”
потужністю 150 кінських сил кожна (110,5 кВт)
з числом обертів 125 на хвилину і тиском пари
11 атмосфер. Кожну машину підключили до
окремого парового котла і через ремінну
передачу вони приводили в рух генератор
постійного струму відкритого типу фірми “Ганц
і Ко” (Будапешт), потужністю 102 кВт, напругою
340 В, 250 обертів на хвилину. Це було
найсучасніше на той час обладнання, яке
випускали в Європі, тому його освоєння
спочатку було пов’язано з певними
труднощами, що спричиняли відключення
електропостачання міста.
Проте населення Тернополя, належним чином
оцінило переваги електричного освітлення,
тому попит на електричну енергію постійно
зростав й існуюча електростанція вже не могла
задовольнити потреби міста.
1917 році електростанцію спалили російські
війська під час відступу з Тернополя. В 1918
ро-ці уряд Західноукраїнської Народної
Республіки відновив роботу нафтового двигуна
з генера-тором. Реанімацію котельного
обладнання, парових машин, генераторів і
електромереж проводила вже польська
окупаційна влада.

ЕНЕРГО
Профком

Протягом 2020 року у
ВАТ «Тернопільобленерго»
було виконано основні
зобов’язання по колективному
договору

22
квітня
2021
року
у
ВАТ
протягом 2020 року у ВАТ «Тернопільобл«Тернопільобленерго» відбулася профспілкова
енерго» було проведено низку заходів під
конференція в селекторному варіанті по
керівництвом та фінансовою допомогою
підведенню підсумків виконання колективного
Профкому Товариства.
договору за 2020 рік та внесенню змін до
У 2020 році діти працівників ВАТ
колдоговору на 2019-2021 роки. У конференції
«Тернопільобленерго» мали змогу відпочити в
взяли участь 96 делегатів.
дитячих таборах. Тож минулого року у таборах
Під час конференції розглянули ряд актуальних
Тернопільщини відпочило 63 дитини
питань, які стосувались затвердження плану та
працівників Товариства.
організації й проведення
Протягом року,
заходів
культурноп р о х о д и т ь
У ВАТ «Тернопільобленерго» відбулась
масової та спортивної
оздоровлення сімей
профспілкова конференція на якій профком
роботи,
питань
по
працівників ВАТ
прозвітував про свою роботу у 2020 році
охороні праці, виконання
«Тернопільобленерго»
а також було затверджено декотрі зміни
зобов’язань колективного
на базі оздоровчого
до колективного договору
договору та інші поточні
комплексу «Маріот
питання.
Медікал Центр», що знаходиться в курортному
Присутні заслухали звіт голови профспілкової
містечку Трускавець. Протягом 2020 року тут
організації Лілії Пендзей щодо виконання
відпочивало 34 сім’ї працівників Товариства.
колдоговірних зобов’язань в минулому році та
Також, важливо згадати і можливість працівників
щодо прийняття незначних змін до колективного
пройти курс масажу у медпункті ВАТ
договору ВАТ «Тернопільобленерго». Також,
«Тернопільобленерго», куди по домовленості
на конференції виступала бухгалтер профкому
приїжджають
спеціалісти
Інституту
та директор з економічних питань ВАТ
вертебрології та реабілітації. Протягом 2020
“Тернопільобленерго” Людмила Миколаївна
року можливістю пройти курс масажу
Мацко.
скористалось 63 працівників нашого Товариства.
Першою на конференції виступила голова
В грудні 2020 року було проведено свято
профкому ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія
Миколая для дітей працівників ВАТ
Пендзей. У своєму звіті вона розповіла, що,
«Тернопільобленерго». При дотриманні всіх
незважаючи на запроваджений в країні карантин,
карантинних умов вдалося провести свято в
все ж вдалося виконати основні зобов’язання по
Тернопільському академічному обласному
колективному договору.
українському драматичному театрі імені Т. Г.
Голова профспілкової організації Лілія Пендзей
Шевченка.
у своїй доповіді акцентувала увагу на
Щороку
голова
Профкому
ВАТ
практичних діях профспілки та адміністрації
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей від імені
щодо належного соціального захисту
всього колективу та керівництва Товариства
працюючих. У ВАТ «Тернопільобленерго»
вітає дітей-сиріт та дітей, позбавлених
своєчасно, згідно колективного договору, два рази
батьківського піклування, хворих дітей. Ці діти
на місяць виплачується заробітна плата. Що є
отримують подарунки на День Святого Миколая
важливим важелем для компанії.
та з нагоди Великодніх свят.
Лілія Пендзей також прозвітувала, що
На завершення конференції одноголосно було
забезпечення по охороні праці на підприємстві
прийнято незначні зміни до колективного
за 2020 рік виконано на 90 відсотків. Також,
договору підприємства.
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Дорогі колеги!
Щиро вітаю Вас із Великоднем!
У цей святковий день бажаю Вам миру та
Божої благодаті, нехай всі Ваші починання,
надії та сподівання – отримають підтримку у
Всевишнього. Нехай у Вашому домі завжди
панує мир та спокій, достаток та любов.
Нехай Ваші близькі та рідні завжди будуть
поруч з вами, а Воскресіння Христове
обдарує всіх нас щастям і здоров’ям, принесе
світло і добро у наші родини.
Зичу Вам гарного настрою, відмінного
здоров’я, сімейного затишку, незмінного
успіху та здійснення усіх задумів.
Щасливих Вам Великодніх свят!
З повагою,
Голова ОППО ВАТ «Тернопільобленерго»
Л. П. Пендзей

Енергоефективність

В рамках проєкту «Світло без ртуті» у Тернополі модернізували
вуличне освітлення на 47-ох вулицях
Цими днями у Тернополі завершується перший
етап спільного проєкту Тернопільської міської
ради та Північної екологічної фінансової
корпорації (Nordic Environment Finance
Corporation – NEFCO) «Реконструкція системи
зовнішнього освітлення м. Тернопіль «Світло
без ртуті»», головне задання якого – досягнути
екологічного та енергоефективного ефекту
шляхом виведення з експлуатації ртутних
світильників зовнішнього освітлення міста.
Реалізовується проєкт у Тернополі з вересня
2020 року. За цей період вдалося виконати
роботи з реконструкції системи зовнішнього
освітлення на 47-ми вулицях міста та замінити
1740 ртутних ламп на сучасні світлодіодні
світильники. Це дозволить скоротити витрати
електроенергії на світлоточках в 5 разів, відтак
щороку економія спожитої електроенергії
складатиме більше, ніж 500 тисяч кВт
електроенергії, або більше 2 млн грн. Знизяться
і видатки на утримання системи зовнішнього
освітлення. Адже термін функціонування
світлодіодного світильника в три рази більший,
ніж ртутної лампи - світлодіодні лампи мають
ресурс від 50 000 годин роботи. В рік LEDсвітильник в середньому світить 3500 годин, а
це мінімум 14 років роботи».
В ході реалізації проєкту додатково було
встановлено 51 нову опору освітлення, замінено
49,5 км самоутримуючих проводів та
встановлено 3 шафи управління.
Наразі у Тернополі тривають підготовчі
роботи до другого етапу із заміни 898
світильників на 22-ох вулицях Тернополя: вул.
Генерала Тарнавского; вул. Будного; вул.

Героїв Крут; вул. Вербицького; вул. Бродівська;
вул. Коновальця; вул. Новий Світ; вул. Вільхова;
вул. Наливайка; бульв. П. Куліша; бульв. Данила
Галицького; вул. Карпенка; вул. Громницького; вул.
Петриківська; вул. Князя Острозького; вул.

Микулинецька; вул. Винниченка; вул.
Чубинського.
Роботи другого етапу плануються завершити
до кінця літа 2021 року.
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Святкуємо

Вітаємо з ювілеєм!

ЕНЕРГО

Дорогі колеги!
Щиро Вас вітаємо та бажаємо:
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом-на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!
Ювіляри травня:
50 років
Околіта
Василь
Володимирович
–
електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
3 групи Бережанського РЕМ (01 травня)
Будзанівський Руслан Антонович –
електромонтер
з
обслуговування
електроустановок 3 групи Теребовлянського
РЕМ (14 травня)
Кукела Микола Андрійович – майстер 2 групи
Борщівського РЕМ (21 травня)
60 років
Заставецька Тетяна Михайлівна – контролер
енергонагляду 3 групи Бучацького РЕМ (07
травня)
Кріль Михайло Іванович – електромонтер
ОВБ 5 групи Теребовлянського РЕМ (13 травня)
Яворська Наталія Володимирівна –
телефоніст міжміського телефонного зв’язку 2
класу служби засобів диспетчерського і
технологічного
управління
ВАТ
“Тернопільобленерго» (14 травня)
Старик
Володимир
Теодозович
–
електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
3 групи Монастириського РЕМ (25 травня)
Пилипчак Михайло Романович – старший
комірник Бережанського РЕМ (28 травня)
Стасій Ігор Степанович – контролер
енергонагляду 3 групи Теребовлянського РЕМ
(29 травня)

Ювіляри червня:
50 років
Гурин Сергій Павлович – контролер
енергонагляду 3 гр. Підволочиського РЕМ (10
червня)
Гуральний Ігор Богданович – електромонтер
з ремонту та монтажу кабельних ліній 4 гр.
Тернопільського міського РЕМ (12 червня)
Куцибала
Євген
Володимирович
–
електромонтер ОВБ 4 гр. Підгаєцького РЕМ (14
чеврня)
Стебелецький Сергій Євгенович – контролер
енергонагляду 3 гр. Чортківського РЕМ (14
червня)
Веретюк Віталій Анатолійович – водій 2 кл.
Підволочиського РЕМ (15 червня)
Захарчук Світлана Олександрівна –
прибиральник
виробничих
приміщень
Шумського РЕМ (21 червня)
Хомолюк Ігор Ростиславович – електромонтер
з експлуатації розподільчих мереж 4 гр.
Шумського РЕМ (22 червня)
60 років
Романюк Василь Іванович – слюсар з ремонту
автомобілів 3 р. Заліщицького РЕМ (11 червня)
Пеляк Сергій Петрович – водій 1 кл.
Чортківського РЕМ (13 травня)
Слободян Богдан Зеновійович – водій 3 кл.
Теребовлянського РЕМ (18 червня)
Юрків Михайло Геронійович – водій 1 кл.
Чортківського

Ювіляри липня:
50 років
Шпільман Тарас Ярославович – майстер 2
гр. Лановецького РЕМ (04 липня)
Рижак
Ярослав
Полікарпович
–
електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
3 гр. Лановецького РЕМ (06 липня)
Стефанишин
Василь
Романович
–
електромонтер з випробовувань та вимірювань
4 гр. Бережанського РЕМ (29 липня)
Небоженко Оксана Степанівна – муляр 6 р.
ремонтно-будівельної
дільниці
ВАТ
«Тернопільобленерго» (31 липня)
Курач Ігор Миколайович – водій 2 кл.
Гусятинського РЕМ (31 липня)
60 років
Дем’янюк Іван Ананійович – електромонтер
з обслуговування електроустановок 4 гр.
Шумського РЕМ (02 липня)
Чикало Ярослав Володимирович – водій 1
кл. служби механізації і транспорту ВАТ
«Тернопільобленерго» (04 липня)
Сметана Володимир Іванович – водій 2 кл.
Козівського РЕМ (10 липня)
Лігоцька Любов Василівна – оператор ЕОМ
Теребовлянського РЕМ (13 липня)
Мойсей
Михайло
Іванович
–
електрогазозварник 5 р. Тернопільського
міського РЕМ (14 липня)
Бевх Михайло Михайлович – електромонтер
з експлуатації розподільчих мереж 3 гр.
Бережанського РЕМ (30 липня)

А також ювілярами є:
35 років
Яриш Віталій Іванович – головний інженер Чортківського РЕМ (30 липня)
45 років
Сердюк Тарас Богданович – начальник служби ПС 35 кВ і вище (06 травня)
Ригайло Андрій Васильович – заступник начальника Підгаєцького РЕМ (18 травня)

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
E-mail: pr@toe.te.ua

55 років
Дорош Роман Євгенович – заступник головного інженера з розподільчих мереж-начальник служби
розподільчих мереж ВАТ «Тернопільобленерго» (20 липня)
Гук Ярослав Володимирович – начальник Борщівського РЕМ (21 липня)

З повагою адміністрація, профком та колектив ВАТ “Тернопільобленерго”

