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Щорічно до чудотворної ікони Зарваницької
Матері Божої вирушають на прощу тисячі
українців. Цьогоріч вперше на таку прощу
вирушили працівники енергетичної галузі краю.
21 вересня вперше на професійну прощу до

Марійського духовного центру «Зарваниця»
зібралося кілька сотень працівників та ветеранів
енергетичної галузі Тернопільської області.
Ідею проведення професійної прощі

запропонувала голова профкому ВАТ
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей, а завдяки
підтримці керівництва Товариства ідею вдалося
реалізувати.
 Розпочалося паломництво Божественною

Літургією у малій базиліці Зарваницької Матері

На Тернопільщині відбулася перша
професійна проща працівників

енергетичної галузі

Божої, в якій взяли участь усі учасники професійної
прощі. Після Богослужіння адміністратор малої
базиліки о. м. Дмитро Квич від імені архиєпископа
і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія
(Семенюка) привітав енергетиків у святому місці
та побажав їм «плідної праці, невтомної енергії та
оптимізму, які б давали наснаги протягом всього
життя дарувати іншим добро і любов».
 На завершення богослужіння в. о. голови

правління-генеральному директору ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігорю Юхимцю  та
провідним працівникам галузі вручили подячні
грамоти.
 Традиційно відбулося освячення води і панахида

за воїнами, які віддали життя за незалежність

України. На завершення прощі енергетики
дружно пройшли Хресною дорогою та провели
спільну молитву в унікальному
архітектурному  комплексі  «Український
Єрусалим».
Після спільної молитви всі працівники

приклонились перед  Чудотворною Іконою
Зарваницької  Матері Божої.
 Здійснивши прощу до Марійського духовного

центру «Зарваниця», енергетики наповнились
новими силами та наснагою до своєї нелегкої
праці,  а також відчуттям піднесення, очищення
душі та тіла.
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Електробезпека

Протягом цього року в Тернопільській області
почастішали випадки ураження електричним
струмом сторонніх осіб на енергообладнанні
ВАТ “Тернопільобленерго”. Найгіршим є те, що
до смерті приводить необережність людей.

За повідомленням помічника голови правління-
генерального директора з питань охорони праці
ВАТ “Тернопільобленерго” Володимира Оста-
пюка, 20 жовтня на підстанції в с. Ілавче Теребов-
лянського району 12-ти річний хлопчик отримав
термічні опіки 2-го та 3-го ступенів. Хлопчик вижив,
але в подальшому його чекає тривале лікування.
“Прикро констатувати нещасні випадки через

необережність людей, – пояснює Володимир
Остапюк. – Часто люди проникають в приміще-
ння та потрапляють на територію трансформа-
торних підстанцій, долаючи огорожі  та зрива-
ючи замки, які встановлюються для захисту лю-
дей, а вони цим нехтують. Люди повинні розу-
міти, що струм невидимий, його не можна поба-
чити чи відчути на запах, тому потрібно завжди
з обережністю ставитися до будь-якої несправ-
ності електроприладу, не користуватися несправ-
ними електроприладами, ремонт довіряти лише
спеціалістам, і не наближатися до енергооблад-
нання, з яким повинні працювати лише

спеціально підготовлені люди.”
Обставини, при яких було уражено електро-

струмом постраждалого, з’ясовувала на місці
робоча група і наразі правоохоронними органа-
ми проводяться слідчі дії.
Володимир Остапюк, наголошує, що під час

планової перевірки всі двері даної трансформа-
торної підстанції  були зачинені на замки.
Свідченням цього є листок-огляд від 23 травня
2019 р., термін наступної перевірки – 23 листо-
пада 2019 р. Вже при з’ясуванні на місці деталей
події, комісія ВАТ “Тернопільобленерго»
вияснила, що двері до розподільчого пристрою
напругою 10 тисяч вольт закритої трансфор-
маторної підстанції №-457, яка знаходиться на
балансі Теребовлянського РЕМ, спочатку намага-
лись виламати. Коли не вдалося виламати двері,
тоді вже було зламано запірний пристрій дверей
(частина якого залишилася в дверях), що дало змо-
гу проникнути в приміщення діючої трансформа-
торної підстанції. Свідченням того, що двері
трансформаторної підстанції були зачиненні є
письмове пояснення завідуючої Ілавченським
ДНЗ Вербовецької Н. П., котра при огляді тери-
торії 1 жовтня бачила, що двері були зачинені на
замок. А вже сторож цього ж ДНЗ засвідчив, що

 Всі енергооб’єкти області постійно
перебувають під напругою

При виявленні зірваного замка на дверях трансформаторних підстанцій, відкритих чи
виламаних дверей або обірваного електропроводу потрібно негайно повідомити місцевий РЕМ

Протягом дев’яти  місяців 2019 року за інформа-
ційними довідками та консультаціями в Інформа-
ційно-консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі
споживачами електричної енергії ВАТ «Терно-
пільобленерго» звернулись понад 400 осіб. Серед
них як фізичні, так і юридичні споживачі
електроенергії, - розповів начальник інформа-
ційно-консультаційного центру ВАТ
“Тернопільобленерго” Назар Кульчицький.
Крім цього, через єдину електронну скриньку

для прийому електронних звернень ikc@toe.te.ua
на протязі 9 місяців 2019  року звернулось 110
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 ме-
реж нових або реконструйованих електроуста-
новок, відновлення електропостачання після від-
ключення електроустановок, порядку введення
в експлуатацію генеруючих установок приват-
них домогосподарств, планових та непланових
відключень електроенергії.
«Суттєво збільшилася кількість звернень щодо

неможливості звернутися в кол-центр ВАТ
“Тернопільобленерго”  по тел. 0-800-50-90-40
для подачі показників приладу обліку та отрима-
ння інформації, – повідомив Назар Кульчицький.
– На жаль, така ситуація виникає  через заванта-
ження телефонної лінії, коли багато споживачів
одночасно телефонують в кол-центр. В таких ви-
падках радимо споживачам, що краще подати
покази приладу обліку на сайті ВАТ “Тернопіль-
обленерго” www.toe.com.ua або через свій «осо-
бистий кабінет» https://my.toe.com.ua. Він без-

ко ш т о в н и й ,
зручний та
ефективний.»
К е р і в н и к

Інформаційно-
консультаційного
центру ВАТ
«Т ер н оп іл ь -
о б л е н е р г о »
повідомив, що
зб ільши ла ся
кількість звер-
нень, що міс-
тять  спірні
пи-тання.  На
всі питання
с п о - ж и в а ч і
о т р и - м а л и
відповіді, адже
саме для 
розгляду та
р оз в ’я з а н н я
с п і р н и х
ситуа-цій між
е н е р -
гопостачальником
та спожива-
чем, підго-
товки вис-
новків з питань, які виникли внаслідок
незадоволення заявника письмовою відповіддю
енергопостачальника на письмове звернення
заявника, при  ІКЦ  працює  спеціаль-на Комісія.
До її складу входять представники сектору
НКРЕКПН та  Державної інспекції з

За безкоштовними консультаціями до енергетиків
звернулося понад 400   споживачів

ІКЦ

15 жовтня при обкошуванні території ДНЗ помі-
тив, що двері до приміщення ЗТП-457 були зачи-
ненні,  але, ніби то, трохи нахилені в середину.
Кому заважали закритті двері трансформаторної

підстанції і з якою метою їх було виламано з’ясо-
вують правоохоронні органи. Проте, черговий
раз, енергетики наголошують на тому, що потріб-
но з великою обережністю ставитись до усіх
енергооб’єктів, адже, потенційно, вони всі
перебувають під напругою.
Адміністрація ВАТ «Тернопільобленерго»

звертається до всіх жителів області не бути
байдужими в разі виявлення зірваного замка на
дверях трансформаторних підстанцій відкритих
чи виламаних дверей або обірваного електро-
проводу. В таких випадках не можна наближатись
до місця пошкодження, зателефонувати у
аварійну РЕМ і зачекати поки не приїде аварійна
бригада.
“Якою б не була мета проникнення на закриту

територію, – веде далі Володимир Остапюк, –
проте жодна мета не виправдовує втраченого
життя. А батькам та вчителям потрібно щодня
наголошувати дітям, аби не гралися в небез-
печних місцях та пояснювати, що життя –
найбільша цінність людини»

Способи подачі показників електролічильника

енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії в Тернопільській
області, що виключає можливості прийняття
упередженого (необ’єктивного) рішення.
З початку 2019 року уже відбулось 9 засідань

комісії ІКЦ.
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З нагоди Дня державного прапора України та
Дня незалежності України усі працівники ВАТ
«Тернопільобленерго» були запрошені на
екскурсію в Тернопільський катедральний собор
та пішохідну екскурсію містом Тернопіль.
Обов’язковим для відвідування екскурсії був

дрес-код – вишиванка, якого дотрималися усі
присутні на екскурсії. Під час екскурсії
енергетики разом з екскурсоводом  спускалися у
Крипту Кафедрального собору Непорочного
зачаття Пресвятої Діви Марії, яка розташована
на глибині 5 метрів та піднімалися на дзвіницю
висотою 22 метри (оглядовий майданчик).
Після цього ще була пішохідна екскурсія містом,

де дізналися багато цікавих фактів про Тернопіль.
Під час екскурсії працівники отримали позитивні
емоції та збагатили свої знання про рідне місто.
 Тривала екскурсія майже дві години. На

завершення голова профкому Лілія Пендзей щиро
подякувала всім присутнім, а особливо,
працівникам економічного відділу ВАТ
«Тернопільобленерго» за гарну ідею.

Працівники ВАТ «Тернопільобленерго» у День
державного прапора України відвідали цікаві

екскурсії Тернополем

60 сімей з дітьми — а це 240 осіб — цьогоріч
оздоровлялися на базі відпочинку «Енергетик»,
що у селищі Залізний Порт Херсонської області.
Загалом, на літній сезон на південь обласний
профспілковий комітет запланував шість заїздів
щоразу для 10 сімей на 10 днів.
Крім того, за літо, за кошти профкому,

оздоровили 74 дитини. Діти відпочивали у ОК
«Лісовий» у селі Скоморохи Бучацького району,
у таборі «Лісова пісня» Борщівського району, у
таборі «Сокіл» Збаразького району та в
офтальмологічному санаторії «Барвінок»  у
Зборівському районі.
«Більшість дітей відпочивали в таборі «Лісовий»

у селі Скоморохи Бучацького району, відпочинок
дітям дуже сподобався, – розповідає голова
профкому Лілія Пендзей. – Коли приїхали
забирати дітей, в останній день відпочинку, то
додому ніхто не хотів їхати. На завершення
керівництво табору пригощало дітей солодощами
та робили усі спільну фотосесію.»
Ще одним табором, де щороку відпочиває багато

дітей працівників є офтальмологічний санаторій
«Барвінок». Тут діти мають змогу не лише гарно
провести час, але і полікувати зір та пройти
профілактику порушень зору.
 Лілія Пендзей, щиро подякувала усім керівникам

таборів за гарне ставлення до дітей та хороші
умови відпочинку. А працівникам нагадала, що
всі працівники,  мали змогу подати заявку на
відпочинок дитини в таборі, при цьому оплата
становила лише 20 відсотків від плати за
відпочинок дитини.

Енергокомпанія дбає про оздоровлення
працівників та їхніх дітей

В профкомі ВАТ “Тернопільобленерго”
сподіваються, що на наступний рік більше
працівників подасть заявки на літній відпочинок

Відпочинок

дітей у таборах, адже діти - це найцінніший скарб
кожної сім’ї.

Звершальна фотосесія дітей працівників ВАТ “Тернопільобенерго” на відпочинку
в таборі «Лісовий» у селі Скоморохи Бучацького району
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
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На Тернопільщині відбулася перша професійна
проща працівників енергетичної галузі


