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 Тернопільщина до зими готова, якою б та зима
не виявилася.
 Обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під
головуванням першого заступника голови
Тернопільської ОДА Миколи Головача перевірила
готовність служб до роботи взимку.
 В рамках реалізації в регіонах завдань, доручень

Президента України щодо підготовки житлово-
комунального господарства та господарського
комплексу до роботи в зимовий період відбулися
тренування серед працівників єдиної
держсистеми цивільного захисту з ліквідації
надзвичайних ситуацій під час несприятливих
погодних умов в осінньо-зимовий період.
Учасники виїзної наради оглянули сили та
техніку,
я к у
в и ко ри -
стовувати-
муть під
час лік-
відації надзвичайних подій осінньо-зимового
періоду 2013-2014 рр.
Також чиновники перевірили стан приготування

до нового сезону на “Тернопільобленерго”,
об’єктах газо- і водопостачання тощо
 Олег Олійник, майстер тернопільської бригади

№1 ВАТ ‘’Тернопільобленерго’’: “Якщо в нас
стається якась аварія ми стараємся її ліквідувати

за певний
проміжок часу,
як найскоріше.
Тран спортом
ми забезпечені
добре, машини
о с н а щ е н і
п о в н і с т ю ,
захисні засоби
в нас всі є,
інструмент в
нас є весь для
роботи”.
К е р і в н и к

о б л а с н о ї
комісії з

п и т а н ь
техногенно-
екологічної
безпеки
та надз-
вичайних

с и т у а ц і й
М и к о л а
Г о л о в а ч
заявив, що з
т а к и м
“озброєнням”
Тернопільщині навіть найсуворіші зими не
страшні.

  Тернопільщина до зими готова
Учасники виїзної наради оглянули сили та техніку, яку використовуватимуть під

час ліквідації надзвичайних подій осінньо-зимового періоду 2013-2014 рр.

З перших вуст

Транспортом забезпечені добре,
машини оснащені повністю,

захисні засоби в нас всі є

Микола Головач: “В межах доби ми
ліквідовували всі пориви, які виникали, а в
межах 2-3 діб було повністю забезпечено і
транспортне сполучення. Тобто, ми вже
пройшли цією технікою  надзвичайно складну
зиму попереднього року. Я думаю, що цієї зими
ми будем готові і техніка готова і люди готові,
професіонали, для того, щоб в нас не було
ніяких штормових попереджень і що ми в разі,
якщо будуть якісь загрози виникнення
надзвичайних ситуацій, ми їх швидко і в
оперативні терміни ліквідуємо”.
За словами Миколи Головача, в області 100%

підготовлені до роботи взимку 1203 котельні,
2500 житлових будинки, 847 шкіл, 474 садки,
63 лікарні.
Такого хорошого стану справ вдалося

досягти завдяки тому, що голова
Тернопільської ОДА Валентин Хоптян ще у
травні розпорядився готуватися до осінньо-
зимового періоду. Таким чином до початку
осінньо-зимового періоду всі служби мали час
підготуватися. В Мінрегіонбуді заявили, що
Тернопільщина до роботи взимку готова.

Головний інженер Степан Бартків звітує про готовність
ВАТ “Тернопільобленерго” до роботи в осінньо-зимовий період
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Змагання

Бригада ВАТ “Тернопільобленерго” зайняла
друге місце

Працівники ВАТ „Тернопільобленерго” зайняли
друге місце у конкурсі професійної майстерності
серед експлуатаційних бригад. У конкурсі взяли
участь експлуатаційні бригади ПАТ “Львів-
обленерго”, ПАТ „Прикарпаттяобленерго” та
ВАТ „Тернопільобленерго”.
Змагання відбулись 3-4 вересня 2013 року на

навчальному полігоні ПАТ „Львівобленерго” у
місті Броди серед бригад, які обслуговують
розподільчі електромережі 0,4-10 кВ та на лінії
електропередачі напругою 110 кВ Л-2 – Л-14
поблизу смт. Брюховичі серед бригад, які обслу-
говують високовольтні електромережі 35-110 кВ. 
ВАТ „Тернопільобленерго” на змаганнях

представляли працівники Чортківської бригади
електромонтерів.
З метою об’єктивної оцінки майстерності

бригад у кожному з етапів були визначені по 
три судді — представники компаній, які брали
участь у конкурсі.
Критеріями визначення переможців було

виконання робіт згідно з встановленими часовими
нормами та чітким дотриманням технологічного
процесу виконання робіт в електроустановках;
здійснення організаційних та технічних заходів
з метою створення безпечних умов праці у
відповідності до діючих „Правил безпечної
експлуатації електроустановок”.
Одним із важливих показників готовності

експлуатаційних бригад до виконання робіт в
електроустановках — це оцінка стану захисних
засобів, їх наявності та відповідності діючим
„Нормам комплектування засобами захисту”.  
Учасники конкурсу створювали штучне коротке

замикання за допомогою накиду на проводи, замі-
нювали ізолятори та монтували самоутримні ізо-
льовані проводи на повітряних лініях,  розчищали
трасу повітряної лінії, гасили пожежу тощо.
 Обов’язковим завданням для кожної бригади

було звільнення потерпілого від дії електричного
струму та надання першої медичної допомоги.
Переможцем стала бригада Страдчівської ЕД-2

Яворівського РЕМ ПАТ „Львівобленерго”, яка

Шумська бригада електромонтерів
взяла участь у фінальних всеукраїнських 
змаганнях з професійної майстерності, які

відбулися в жовтні 2013 року на базі ПАТ
“ДТЕК Дніпрообленерго”.   

 Бригада Чортківського РЕМ – виборола право змагатися у
Львові

Бригада Чортківського РЕМ
перемогла у конкурсі професійної
майстерності електромонтерів
ремонтних бригад служби ліній 35-
110 кВ ВАТ “Тернопільобленерго”,
які проходили 29 серпня.
В загальному в конкурсі взяли участь

4 бригади Товариства, конкурс
проходив у шість етапів.
Перше місце серед ремонтних

бригад служби ліній 35-110 кВ Това-
риства зайняла бригада Чортківських
енергетиків у складі: майстра І. П.
Плішка,  та електромонтерів І. П. Бар-
децького, І. В. Пойшлого, П. І. Мер-
лавського, І. В. Плішка, В. М. Рішка.
Друге місце дісталося Тернопіль-

ській бригаді у складі: майстра Юника
В.В. та електромонтерів Павлика М.

Змагання

В., Спяка В. П., Нагайло М. І., Плакси Д. П.,
Гуйда Р. С., Левицького А. І., Шукайлика А. Д.
Третє місце за результатами дісталося

Бережанській бригаді електромонтерів. До
складу якої увійшли майстер Відзівашець М. Г.,
електромонтери Кучмій В. В., Петрів І. В., Бірак
В. П., Кашараба І. Є., Венгер О. С.,
Кальватинський І. І.
Четверте місце посіла бригада Кременецьких

енергетиків. У складі якої змагалися: майстер
Загнибіда Р. Г., електромонтери Сільвеструк Ю.
В., Жиглевич В. М., Котюк С. С., Терновий Д.
М., Маслюк О. В., Янчук С. О.
При проведенні конкурсного змагання врахо-

вувався час виконання завдань та  майстерність
виконання завдань. Після кожного завдання
результати заносилися в зведену таблицю і після
виконання всіх етапів конкурсу за результатами
кількості балів визначалися переможці.
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Цьогоріч серпень був багатим на змагання. Так
16 серпня відбулися фінальні змагання конкурсу
професійної майстерності серед оперативно-
виїзних бригад районів електричних мереж ВАТ
“Тернопільобленерго”. Цьогоріч фінал відбувся
на навчально-тренувальному полігоні
Збаразького району електричних мереж.
Для виявлення кращих оперативно-виїзних

бригад спочатку у червні пройшли змагання у
кожному з районів електромереж. Уже у липні на
зональному конкурсі було відібрано найкращу
бригаду з кількох районів електромереж. У фі-
нальних змаганнях участь взяли бригади-
переможці зональних змагань чотирьох районів
електромереж.
 “Боротьба за перемогу тривали впродовж майже

всього робочого дня, а змагання були проведені
на високому організаційно-методичному рівні
завдяки хорошій підготовці матеріально-техніч-
ної бази навчально-тренувальних полігонів райо-
нів електромереж та сумлінному ставленню пра-
цівників, — каже заступник головного інженера
з розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго”
Роман Дорош. — Приємно відзначити, що цього-
річ професійний рівень у наших працівників
значно покращився порівняно з минулим роком.”
 Переможці конкурсу професійної майстерності

були нагороджені  почесними грамотами та
грошовими преміями.
 Лідером змагань стала бригада-призер Збаразь-

кого району електричних мереж у скла-
ді диспетчера Ігоря Ільницького, електромон-
терів Володимира Бестюка та Василя Ющишина.
Всі члени бригади отримали винагороду!
На друге місце вийшла бригада Кременецького

району елект-
ромереж у
складі диспетчера
Руслана Філь-
ковича, електро-
монтерів Во-
лодимира Анто-
новича й Ві-
талія Олек-
сенця.
“Срібні при-

зери” також
о т р и м а л и
г р о ш о в і
винагороди.
Третє місце

на п’єдесталі
пошани діста-
лося бригаді
Ш у м с ь ко г о
РЕМ у складі
д и с п е т ч е р а
Василя Тимощука, електромонтерів Анатолія
Шпелярчука та Олега Гергая.
Четверте місце завоювала бригада Чортківсь-

кого району електромереж у складі диспетчера
Віталія Яриша, електромонтерів Володимира
Клечка та Івана Сленьовського. Їм теж вручили
заохочувальну премію.
 “На першому етапі бригади вправлялися у

заміні відгалуження від лінії електропередавання
напругою 0,4 кВ до вводу в житловий будинок,
— веде далі пан Дорош. — При цьому вони
повинні були неухильно дотримуватись техно-
логії робіт і правил техніки безпеки. За помилки

Краща оперативно-виїзна бригада
зі Збаража

бали знижувалися, а додаткові присуджувались
тим, хто якісніше та швидше виконував завдання
на етапі із завданням. Тож деякі бригади
вкладалися у 7, інші в — 11 хвилин”.
 На другому етапі учасники змагань виконували

заміну прохідного ізолятора на КТП, а на
третьому – звільняли потерпілого від дії електрич-
ного струму, знімали макет потерпілого з опори
та надавали першу долікарську допомогу. На
четвертому етапі диспетчера та електромонтери
виявляли свою теоретичну підготовку – знання
правил безпечної експлуатації електроустановок,
правил технічної експлуатації електричних

мереж, інструкцій з
е к с п л у а т а ц і ї
обладнання та
робочих інструкцій
тощо.
До складу суддівсь-

кої комісії увійшли 10
н а й д осв ід ч ен іши х
фахівців товариства, а
головою суддівської
колегії був головний
інженер обленерго
Степан Бартків.
За результатами

цього конкурсу
професійної майстер-
ності серед
оперативно-виїзних
бригад районів
електричних мереж
ВАТ  “ Т е р н о п і л ь -
обленерго” будуть
розроблені рекомен-
дації для перевірки та
визначення рівня
знань і професійних
навиків працівників,
виявлення недоліків
організації роботи з
навчання, інструкта-
жів працівників з
питань охорони праці
та експлуатації
обладнання.Оперативно-виїздна бригада Збаразького РЕМ з начальником РЕМ Петром Підлубним
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Фотофакт

Фото зі змагань  бригади
ВАТ “Тернопільобленерго” у Львові

На 23 ліхтарних стовпах у
Старому Олексинці є сучасні 30-
тиватні діодні лампочки, сонячні
панелі, які  в денну пору
підзаряджють акумулятори.
Освітлення повністю
автоматизоване – вмикається,
коли починає сутеніти.
– Уночі світять упівпотужності,

але навіть і так добре видно. На
ліхтарях встановленні  датчики
руху, тож, коли ідуть люди, ліхтарі
вмикаються на повну, – каже
жителька села Марія
Довгополюк.
Сучасні ліхтарі у Старому

Олексинці встановили на
центральній вулиці. Бо там є
основні адміністративні будівлі села –
школа, магазин, церква, зупинка,
фельдшерський пункт.
Сучасні технології освітлення в селі

(таких немає навіть в обласних центрах
Західної України) з’явилися завдяки
проекту ООН  “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду”. Селяни

У селі Старий Олексинець вулиці освітлюють ліхтарі,
що живляться від сонця

Нові технології

взяли участь у конкурсі і отримали кошти.
Правда й самі згідно з умовами проекту мали
профінансувати економну технологію
освітлення – зібрали 11 тисяч гривень.
– У селі проживає тисяча осіб, тож на кожного

припало по 50 гривень в середньому. Сума
невелика, тому всі погодилися дати гроші, –
запевняє Марія Довгополюк.
На сучасне освітлення жителі села мають

гарантію на один рік. Сонячні панелі  можуть
працювати десятки років, акумулятори
втрачають потужність через 5-7 років. Нині
селяни переймаються тільки тим, як би їм ще
відремонтувати дорогу.


