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ТЕРНОПІЛЬ
    

         Від імені правління
ВАТ  “Тернопільобленерго” щиро
вітаю  Вас з Днем Незалежності

України!
Сьогодні ми разом відзначаємо 30-

ту  річницю незалежності нашої
країни.

           Святкуємо у непростий час  із
самопожертвою та патріотизмом,

ставши на рік мудрішими,
сильнішими й сміливішими.

   Тернистим був шлях боротьби за
право мати самостійну країну. І

головна заслуга у цьому належить
українському народові – всім і кожному. За цей невеликий проміжок часу ми пережили злети

та падіння, втрати й здобутки.
   З нагоди свята бажаю Вам завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою

країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її
майбутнє.

   Щиро зичу Вам у ці святкові дні стабільності та процвітання, міцного здоров’я, достатку і
злагоди у Ваших оселях, мудрості і натхнення у справах. Нехай цей святковий день додасть

усім Вам впевненості та згуртованості, окрилить на нові звершення, принесе добробут та мир
у кожну родину!

   Зі святом Вас! Із Днем Незалежності!

Дорогі
колеги!

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

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” вітаю Вас з Днем міста Тернополя.
    Тернопіль є особливим для кожного мешканця, а свято Дня міста об’єднує усіх, кому воно

дороге. Я бажаю, щоб кожен тернополянин і гість цього міста були щасливими, жили в
достатку та благополуччі. Щиро зичу всім міцного здоров’я, родинного щастя, віри, любові,
добробуту і успіхів, а нашому місту — щасливих подій, економічного і соціального розквіту

і перспектив.  Хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують у
нашому місті!

Шановні тернополяни!
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Відпочинок

Оздоровлення в літній період важливо 
організувати не тільки дітям, а й дорослим для,
так званого, перезавантаження та поповнення
емоційно-фізичних сил. Цьогорічне літо принес-
ло працівникам ВАТ «Тернопільобленерго»
чимало нових вражень та позитивних емоцій.
Багато колективів РЕМів організували для свої
працівників активний відпочинок в різних містах
та туристичних об’єктах України. Змогу здійс-
нити такі культурні заходи надала обласна перви-
нна профспілкова організація ВАТ «Тернопіль-
обленерго»  під керівництвом Лілії Пендзей.
Так, цього літа працівники Шумського та Збо-

рівського РЕМ провели чудові вихідні в Закар-
патті, працівники Чортківського, Монастири-
ського  та Лановецького РЕМ відпочивали в
Карпатах, а колектив Збаразького РЕМ здійснив
чудову екскурсію в міста Вінниця та Умань.
Коротко про враження від екскурсій розповіли
працівники РЕМів.
25-28 червня працівники Шумського РЕМ

відпочивали в селищі Солотвино, яке розташо-
ване на правому березі річки Тиса, у передгір’ї
Карпат. А дорогою на відпочинок вони відвідали
м. Івано-Франківсь та Ворохту. За словами пані
Людмили Лукавої працівники РЕМу провели
екскурсію містом Івано-Франківськ, тут їм  ледь
не на кожному кроці траплялась  цікава будівля,
величний пам’ятник чи культурна установа.
Найбільше захоплення викликали вражаючі
будівлі філармонії та театру, і височенна ратуша
у серці розкішної середньовічної площі.
16-18 липня працівники Лановецького РЕМ

провели казкові вихідні в Карпатах. Участь в
екскурсії прийняли 24 людини. За три дні

колектив РЕМ побував на екстрим-турі в горах,
піднявся до одного з найвищих високогірних озер
в Українських Карпатах та відвідав курортний
комплекс Буковель та мальовничу Полонину
Перці.

Найбільше емоцій в колективі Лановецьких
енергетиків викликав ектрим-тур в горах,
розповіла Тетяна Сидорук. Тут люди мали змогу
побачити різноманітні краєвиди, спробувати
карпатські сири, глінтвейн та ароматний
карпатський чай. Тут всі бажаючі мали змогу
спробувати грати на трембіті.
Щодо найтривалішої мандрівки, то близько 7

годин в них зайняла екскурсія до озера
Несамовитого. Куди на висоту 1750 м над рівнем
моря піднялися практично всі, найменшій
дівчинці було всього лише 5 років. Проте всім
колективом вдалося подолати складний шлях по
камінні та трясовині. Вода в озері виявилась
прохолодною, проте краєвид був незрівняним.
Ще однією цікавою локацією, котру відвідали

працівники Лановецького РЕМ була Полонина
Перці. Тут енергетикам сподобалась незвичайна
полонина з гірськими стежками, етнічними
скульптурами, цікавими фотозонами та
неймовірною кількістю різних майстер-класів.
Тут бажаючі мали змогу здійснити прогулянку
на конях. Подорож до полонини, знайомство з
гуцульською культурою, побутом та
майстерністю горян дало можливість кожному
хоч на мить відчути себе трохи гуцулом.
Працівники Лановецького РЕМ також побували

на найповноводнішому карпатському водоспаді
Пробій, який знаходиться в м. Яремче.
14-15 серпня 2021 року 37 працівників

Збаразького РЕМ та членів їх сімей взяли участь
у туристичній поїздці у м. Вінниця та м. Умань.

Початок, продовження на стор. 3

Корпоративний виїзд – це щось більше, ніж
просто екскурсія

 Працівники шістьох РЕМів ВАТ «Тернопільобленерго», з підтримки профкому
Товариства, відвідали різні туристичні «родзинки» України

Працівники Лановецького РЕМ на відпочинку в Карпатах

Працівники Збаразького РЕМ на екскурсії в Національному музеї-садибі
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця)
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Цьогоріч для
працівників ВАТ
«Тернопільобленерго»
літо розпочалось
активно. 12 червня
тернопільські енер-
гетики приймали
участь в загально-
українській руханці
під назвою  «Рухан-
ка3.0». Руханка від-
бувалась на стадіоні
«Олімпійський» в м.
Київ. Організа-

тором цієї події був Інститут вертебрології та
реабілітації. Серед учасників руханки були
колеги-енергетики з ПАТ «Прикарпаттяобл-
енерго» та ПАТ «Львівобленерго». Метою
«Руханки 3.0» була популяризація спорту.
 За словами голови профкому ВАТ «Терно-

пільобленерго» цей захід дав змогу побачити,

Працівники ВАТ «Тернопільобленерго» прийняли активну участь
в «Руханці 3.0»

Фотофакт

Продовження, початок на стор. 2

На екскурсії до Національного музею-садиби
М.І. Пирогова м. Вінниця (з  відвідуванням
будинку, в якому жив відомий хірург; музею-
аптеки; церкви–некрополя; меморіального парку)
та Вінницького фонтану, а також до Національно-
го дендрологічного парку «Софіївка» м. Умань в
рамках культурно-масової роботи для праців-
ників РЕМ та членів їх сімей.
За словами Ігоря Боднара, програма була досить

насиченою, пізнавальною та активною. Лазерне
шоу та транслювання в 3D проекті казки «Малень-
кий принц» на Вінницьому фонтану не залишило
нікого байдужим, особливо дітлахів. Ночівлю
провели в мальовничому готельно-ресторанному
комплексі «Гостевія», розміщеному посеред
подільських лісів в смт. Стрижавка, що за 10 км.
від м. Вінниця.
15 серпня, після відвідування Національного

дендрологічного парку «Софіївка» м. Умань, де
працівники парку провели цікаву та пізнавальну
екскурсію, втомлені, однак з новими враженнями
та гарним настроєм повернулися в м. Збараж.
13-15 серпня 2021 р. колектив Зборівського

РЕМ відвідав Закарпаття – один з найбільш
мальовничих і загадкових куточків України. В
екскурсії прийняли участь близько 20 людей.
Працівники відвідали мукачівський замок Пала-
нок, канатну дорогу та оздоровчо-рекреаційний
комплекс термальні води «Косино».
Незабутні враження в колективу Зборівського

РЕМ залишились від екскурсії в Замок Паланок в
Мукачево. Адже це одна з найдавніших фортець
в Україні, що знаходиться в закарпатському місті
Мукачево, замок розташований на горі, яка

велично піднімає його над містом.
Найбільше колективу Зборівського РЕМ, за

словами Олега Олещука, сподобався відпочинок
на термалих водах «Косино», оскільки комплекс
«Косино» термальні води розташований на
європейському шлейфі залягання мінеральних
термальних вод. Адже косинська термальна вода
чинить загально-оздоровчий ефект на організм,
наповнюючи його необхідними для нормального

Корпоративний виїзд – це щось більше, ніж
просто екскурсія

 Працівники шістьох РЕМів ВАТ «Тернопільобленерго», з підтримки профкому
Товариства, відвідали різні туристичні «родзинки» України

функціонування речовинами та мікроелементами.
А атмосфера, яка панувала на відпочинку, ще
більше згуртувала колектив та сповнила їх
позитивними емоціями.
Колективи РЕМів висловили подяку керівництву

та профспілці за можливість гарно відпочити в
дружньому колі, за нові враження та позитивні
емоції від поїздок, які ще більше згуртували
колектив та подарували добрий настрій.

Працівники Зборівського РЕМ на відпочинку в “Косино”

що багато людей,
а серед них і
працівники наш-
ого Товариства,
люблять спорт та
надають йому
особливого вели-
кого значення в
своєму житті. Всі
учасники «Ру-
ханки 3.0» отри-
мали масу пози-
тивних емоцій,
нові цікаві знайо-
мства та мали
змогу побувати в
ролі спортсменів
на НСК
«Олімпійський».
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Відділ роботи з ромадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

 Вітаємо з ювілеєм!
     Дорогі колеги!

     Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашім житті.
Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає багато літ,

Здоров’я, щастя, радості й надії!

Ювіляри серпня:
50 років

Присяжнюк Володимир Олексійович –
водій 2 кл. Кременецького РЕМ (09 серпня)
Білик Сергій Іванович – електромонтер

ОВБ 5 гр. Зборівського РЕМ (09 серпня)
Слободенюк Олег Григорович – інженер

програмного забезпечення Шумського РЕМ
(17 серпня)

60 років
Пенцак Володимир Іванович – слюсар-

інструментальник 4 р. Збаразького РЕМ (18
серпня)
Пахолко Роман Іванович – токар 4 р.

Тернопільського міського РЕМ (27 серпня)
Яремчук Мирослав Миронович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 4 гр. Збаразького РЕМ (31 серпня)

Ювіляри вересня:
50 років

Федорів Володимир Володимирович –
тракторист 4 р. Підгаєцького РЕМ (04
вересня)
Перон Сергій Миколайович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 3 гр. Гусятинського РЕМ (10 вересня)
Левенець Віктор Борисович – водій 3 кл.

Збаразького РЕМ (10 вересня)
Стадник Андрій Михайлович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 4 гр. Підволочиського РЕМ (16
вересня)
Калакайло Василь Михайлович –

електромонтер ОВБ 4 гр. Заліщицького РЕМ
(22 вересня)
Мицьо Михайло Володимирович –

електромонтер ОВБ 4гр. Козівського РЕМ (29
вересня)

60 років
Ножак Михайло Степанович – інженер 2

кат. Групи матеріально-технічного постачання
ВАТ «Тернопільобленерго» (5 вересня)
Свідерський Роман Богданович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 5 гр. Тернопільського міського РЕМ
(06 вересня)
Селестенюк Василь Степанович – слюсар

з ремонту автомобілів 4 р. Кременецького
РЕМ (14 вересня)
Паламар Роман Михайлович – водій 2 кл.

Борщівського РЕМ (22 вересня)
Бесяда Михайло Антонович – водій 2 кл.

Тернопільського міського РЕМ (25 вересня)

Козачок Володимир Степанович – токар 6 р.
служби механізації і транспорту (26 вересня)

Ювіляри жовтня:
50 років

Решовська Оксана Миколаївна – оператор ЕОМ
Гусятинського РЕМ (14 жовтня)
Варварчук Володимир Андрійович – інженер-

диспетчер груповий 2 к. Бучацького РЕМ (31 жовтня)

60 років
Тримбуляк Ярослав Михайлович – електромонтер

з експлуатації розподільчих мереж 4 гр. Зборівського
РЕМ (18 жовтня)
Левчук Григорій Степанович – майстер 2 гр.

Збаразького РЕМ (19 жовтня)
 Янюк Микола Аркадійович – електромонтер з

експлуатації розподільчих мереж 4 гр. Шумського РЕМ
(29 жовтня)

Всесвітній День вишиванки у
ВАТ “Тернопільобленерго”!

Фотофакт

Святкуємо


