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З Днем енергетика!
Уже 47 років поспіль ми традиційно 22 грудня святкуємо професійне

свято – День енергетика!
 Своє професійне свято ми зустрічаємо на робочих місцях, адже

надійне електропостачання було та залишається головним в роботі
енергетиків. Для енергетиків вже стало звичним мати справу з
електрикою,  це професія – за якою стоїть доля та життя.
Тож дозвольте, шановні колеги, від імені правління ВАТ

“Тернопільобленерго”,  щиро привітати Вас із цим світлим та
важливим для нас, енергетиків, святом.
Адже, в умовах 21 століття слова “світло та енергія” не втратили

свого значення для людства, тому і професія енергетиків є і завжди
буде актуальною в суспільстві.
 Енергетика притягує до себе сміливих та впевнених людей, які не

бояться покласти на свої плечі відповідальність за енергетичну безпеку
як нашої Тернопільщини, так і країни загалом. Такими сильними,
сміливими  та професійно підкованими є ви, шановні колеги.
Саме за таку роботу, за такий професіоналізм та відповідальність

в роботі хочеться вам висловити слова подяки. А також на подяку
заслуговують ваші рідні та близькі, адже вони завжди чекають вас з
роботи, завжди підтримують, вислуховують та розуміють.
Щиро бажаю Вам, шановні колеги, здоров’я, життєвої наснаги,

успіхів в усіх починаннях, незгасаючого оптимізму та невтомної
життєвої енергії.

    Шановні колеги!

В. о. Голови правління-генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
 І. Ю. Юхимець

Для кожного з нас Новий рік – це особливе свято. Воно об’єднує нас
навколо головних цінностей – любові до близьких, свого будинку, міста,

країни. Нехай це прекрасне почуття завжди живе в нас, а в кожній родині
панують взаєморозуміння і повага, душевна теплота і гармонія. Нехай

2014 рік подарує кожному найбільшу на світі цінність – здоров’я!
    Від усього серця бажаю всім вам, шановні колеги, в новому році

невичерпної енергії, натхнення, оптимізму, нових можливостей і звершень.
Нехай за будь-яким поворотом долі нас чекають тільки такі події, які

принесуть нам і нашим сім’ям впевненість у завтрашньому дні,
благополуччя і процвітання!

    У ці чарівні хвилини, будуючи плани на прийдешній рік, ми сподіваємося
на краще, мріємо, загадуємо бажання. Нехай 2014 -й виправдає наші надії,

нехай задумане здійсниться, а виконане дасть нові сили здійснити все
найважливіше і грандіозне у нашому житті.

       Веселих і щасливих Вам Новорічних та Різдвяних свят!

   Шановні енергетики!

В. о. Голови правління-генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець
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З перших уст

Національним планом дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава”,затвердженого Указом Президента
України від 12.03.13 р. №128 та Законом
України “Про внесення змін до Закону України
“Про природні монополії” за №4998-VІ
передбачено введення стимулюючого
регулювання для суб’єктів природніх монополій,
якою є і ВАТ “Тернопільобленерго”.
 На даний час Національною комісією, що

здійснює державне регулювання в сфері
енергетики, затверджено пакет нормативних
документів щодо впровадження та
застосування стимулюючого регулювання для
обленерго.
Детально про зміни, які чекають сферу

енергетики країни загалом та ВАТ
“Тернопільобленерго” зокрема, розповідає
директор з економічних питань ВАТ
“Тернопільобленерго” Людмила Мацко.
- В чому суть стимулюючого регулювання?
- Діюча нині система тарифоутворення  умовно

називається “Витрати плюс”, тобто при
формуванні доходу на наступний рік до уваги
приймаються фактичні витрати попереднього
року, які індексуються на плановий індекс
зростання цін виробників промислової продукції
чи індекс інфляції. При цьому тариф для
обленерго переглядається щороку, а іноді і кілька
разів на рік.  Ця система недосконала з багатьох
причин. Найбільш неприємним для нас є,
наприклад, можливість “ручного регулювання”,
відсутність єдиних підходів при формуванні
тарифів. Крім того, всі компанії без винятку
відчувають брак коштів для реконструкції і
розвитку електромереж, термін експлуатації яких
становить зазвичай 50-60 років, а знос понад 75%.
В пошуку шляхів для збільшення інвестицій і

було прийнято рішення про впровадження
стимулюючого регулювання,  відомого ще  як
RAB-регулювання (регульована база
інвестованого капіталу) .
Історія RAB-регулювання почалась у

Великобританії в 1989 р.  У 1997 р. така система
успішно впроваджена в Норвегії, потім в Іспанії
та Португалії, а згодом практично у всіх країнах
Західної Європи. За цей час енергетичні компанії
знизили так звані контрольовані витрати в декілька
разів, що дало змогу знизити тарифи на
електричну енергію та залучити додаткові
інвестиції в галузь.
Наприклад, Великобританії вдалося за 15 років

удвічі скоротити витрати розподільчих компаній
та тарифи на передачу електроенергії. У Румунії
за рахунок збільшення інвестицій в галузь знос
активів зменшився з 75% до 48% протягом 2004-
2011років.
- В чому ж полягають переваги  нової

системи над діючою?
- Діюча система не забезпечує достатній рівень

інвестицій, нова система стимулює до їх
збільшення, оскільки передбачена норма доходу
на інвестований капітал.

Діюча система стимулює до зниження
лише понаднормативних витрат
електроенергії, а нова система стимулює
щороку знижувати також і нормативні
витрати.
Діюча система передбачає, що витрати

встановлюються від досягнутого рівня, а
в нових умовах базові рівні витрат щороку
індексуються на понижуючий коефіцієнт.
В даний час відсутні стимули до

підвищення якості послуг, а нова система
передбачає штрафні санкції за невиконання
цільових показників якості (до 2% від
доходу).
В нових умовах тарифи будуть

розраховуватись не на рік, а на
регуляторний період. Перший
регуляторний період – 3 роки, наступні –
5 років.
Протягом цього часу регулятор (НКРЕ)

не буде втручатися і змінювати структуру
витрат, а компанія в межах  встановленого
базового рівня витрат сама буде визначати,
як і на що витрачати кошти. При цьому
щорічно витрати необхідно буде знизити
на 1%.  Протягом регуляторного періоду
отримана економія залишиться в
розпорядженні компанії. А після його
закінчення тариф зменшиться на
зекономлену величину, і  вигода від
збільшення ефективності роботи компанії
перейде до споживача.
- Що в підсумку  отримають від

впровадження  нової системи усі  сторони?
- Передбачається, що  для економіки України це

буде:
- створення привабливого інвестиційного

клімату для залучення приватних інвестицій з
метою модернізації інфраструктури
електроенергетичної галузі;
- зниження інфляційного впливу галузі;
- підвищення енергетичної безпеки держави за

рахунок підвищення ефективності витрат,
збільшення інвестицій та зниження технологічних
витрат електроенергії в мережах.
Для споживачів електроенергії:
- підвищення якості (надійності) послуг з

енергопостачання;
- зниження темпів зростання тарифів на

електричну енергію.
Переваги для інвесторів енергетичних компаній:
- прогнозованість доходу, що забезпечує

можливість залучення довгострокових інвестицій,
у т.ч. на міжнародних ринках капіталу;
- можливість розпорядження економією від

скорочення операційних витрат;
- збільшення ринкової вартості компанії.
- А чи є недоліки у нової системи?
- Будь-яка модель недосконала в тій чи іншій

мірі. В даному випадку , коли ми говоримо про
регуляторний період 3-5 років, то очевидно, що
тяжко буде спрогнозувати  рівень інфляції, а отже
і рівень необхідного доходу компанії.
Невирішеним залишається питання про
економічно обґрунтовані тарифи для населення і

надання дотацій для покриття різниці в ціні, що
зумовлює необхідність залучення кредитів і
зрештою зводить нанівець можливості компанії
знижувати витрати. Передбачена НКРЕ норма в
інвестований капітал поки що досить низька, що
ставить під сумнів інтерес бізнесу до інвестицій
в електроенергетику.
- Які кроки повинно зробити обленерго  для

того, щоб перейти на стимулююче
регулювання?
- Перехід обленерго на стимулююче

регулювання можливий при відсутності
заборгованості за електроенергію перед ДП
“Енергоринок”,  або наявності договорів про
реструктуризацію такої заборгованості. Також
необхідно  провести оцінку активів Товариства
відповідно до затвердженої  методики і  отримати
позитивний  висновку  Фонду державного майна
про таку оцінку.
ВАТ “Тернопільобленерго” на сьогоднішній

день повністю розраховується за куповану
електроенергію і виконує всі зобов‘язання перед
ДП “Енергоринок”. Залишається  провести
оцінку активів. Тобто Товариство має всі
можливості для переходу до стимулюючого
регулювання.
- В які терміни ВАТ “Тернопільобленерго”

має здійснити перехід на стимулююче
регулювання?
- Перехід ВАТ “Тернопільобленерго” на

стимулююче регулювання планується здійснити
не раніше ніж з 1 січня 2015 року.

Закінчення на стор. 3

  Людмила Мацко: “В електроенергетиці
країни ми маємо кілька серйозних

нововведень”

Людмила Мацко, директор з економічних питань
ВАТ “Тернопільобленерго”
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Електробезпека

Початок на стор. 2

Тож, протягом 2014 року Товариством
планується  проведення семінарів з працівниками
компанії, споживачами електроенергії,
керівниками місцевих органів влади про зміст,
вигоди та наслідки діяльності в умовах переходу
до стимулюючого регулювання у тому числі
надання інформації щодо завдань з покращення
якості надання послуг із постачання електричної
енергії, фактичну тривалість довгострокових
перерв в електропостачанні, джерел надходження
електроенергії, умов приєднання до електричних
мереж, реалізації заходів інвестпрограми, рівень
розрахунків споживачів за спожиту
електроенергію, тощо.
На даний час до НКРЕ надійшли заяви від 9

  Людмила Мацко: “В електроенергетиці
країни ми маємо кілька серйозних

нововведень”
енергетичних компаній про перехід на
стимулююче регулювання. Це Львівобленерго,
Дніпрообленерго, Вінницяобленерго,
Кіровоградобленерго, Запоріжжяобленерго,
Київобленерго, Херсонобленерго, Крименерго,
а також донецька компанія “Сервіс-інвест”.
- Які  встановлені законодавством умови

для цих компаній після переходу на
стимулююче регулювання?
- Протягом першого регуляторного періоду (3

роки) вони повинні  забезпечувати:
 - повну поточну оплату купованої електричної

енергії в ДП “Енергоринок” та виконання
зобов’язань за договорами реструктуризації
заборгованості;
- повнофункціональну роботу кол-центрів;
- повне виконання плану заходів із забезпечення

достовірності даних для здійснення моніторингу
якості та інші.
- Як вплине впровадження стимулюючого

регулювання на кінцевих споживачів
електроенергії?
- На даний час діє мораторій на зростання цін

природніх монополій. Тарифи на електроенергію
для споживачів залишаться єдиними по всій
Україні, незалежно від того, перейшло обленерго,
що їх обслуговує, на стимулююче регулювання,
чи ні, і, як і наразі, встановлюватимуться НКРЕ.
Але, оскільки енергопостачальники будуть
зацікавлені в тому, щоб інвестувати кошти у
розвиток мереж та сервісне обслуговування,
якість енергозабезпечення та обслуговування
повинна зростати.

З 1 листопада розпочався прийом робіт на
обласний конкурс з електробезпеки.
У школах Тернопільщини  протягом трьох

місяців триватиме конкурс з електробезпеки.
Такий конкурс  на теренах області буде
проводитися вже третій рік поспіль, проте щороку
в конкурсі є якісь зміни.
“Цьогоріч на конкурс електробезпеки учасникам

потрібно представити твір. Протягом попередніх
років проведення конкурсу ми побачили, що
передати візуально небезпеку електричного
струму діти вміють, тому цього року ми вирішили
зробити конкурс творчих робіт,  – розповідає

Розпочався конкурс творчих робіт на тему електробезпеки
помічник голови правління генерального
директора ВАТ “Тернопільобленерго” з питань
охорони праці  Володимир Остап’юк. – Згідно
спільного положення ВАТ
“Тернопільобленерго” та Департаменту освіти
Тернопільської ОДА дітям для написання твору
пропонується на вибір дві теми: “Безпека
електричного струму” або “Небезпека
електричного струму”. Це вже за бажанням
дитини, яка тема їй більше подобається”.
 Брати участь у конкурсі можуть учні 2-4 класів,

5-9 класів та 10-11 класів. Тобто усі учасники
будуть розділені на три вікові категорії, де серед

них визначать найкращі роботи.
 Нагородження переможців відбуватиметься на

урочистій лінійці  в школі, в якій навчається
переможець.
“Метою конкурсу є  виховання в учнів

відповідального ставлення до свого життя та
здоров’я, пов’язаного з використанням
електричного струму у побуті”, – наголосив
Володимир Остап’юк.
Цього року окрім винагород  переможцям

конкурсу  та обов’язкових грамот усім учасникам
конкурсу, винагороди отримають і школи.

З перших уст

Історія

Будівництво підстанції 110/10 кВ “Промислова”
здійснювали бригади Мехколони №3 під
керівництвом майстрів-виконробів Юрчака А. Й.
і Білого Г. М. Налагодження силового обладнання
здійснювали служби підстанцій Тернопільського
підприємства електромереж, начальником  якого
на той час був Щесняк В. М., служби релейного
захисту – Василіцький І. Д.
Значний вклад в розвиток кабельних

електромереж зробив  провідний інженер Олещук
І. А. і начальник служби розподільчих ліній
Якимович Н. Л.
Будівельні та налагоджувальні роботи

проводились на належному технічному рівні,
адже встановлене обладнання працює уже 40
років.
Від побудованої підстанції отримали

електропостачання споживачі північно-західної
частини Тернополя і одні з найбільших на той
час споживачів електроенергії міста –
Комбайновий завод та виробниче об’єднання
“Ватра”. Одночас від підстанції “Промислова”
отримали живлення і жителі сіл Біла, Шляхтинці,
Байківці, Гаї Шевченківські а також споживачі
мікрорайону Новий світ та резервне живлення

     “Промисловій” – 40 років
центрального
мік рора й он у
Тернополя.
Крім того на

п і д с т а н ц і ю
через вимикач
110 кВ було
заведено лінію
такої ж нап-
руги Терно-
п іль -З ба раж ,
що покращило
потужність та
н а д і й н і с т ь
е л е к т р о -
п о с т а ч а н н я
п і в н і ч н о ї
ч а с т и н и
області.
З а р а з

р оз п оч а л ос я
п о с т у п о в е
о н о в л е н н я
підстанції. Масляні вимикачі НКП-110 замінено
на елегазові, встановлюються нові системи

Підстанція “Промислова”

Спогад про будівництво підстанції “Промислова” від Костюка Б. Я.

телеуправління, телевимірів, мікропроцесорний
релейний захист.
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Новини енергокомпаній

За рішенням поважного журі
національного конкурсу корпоративних
медіа іграшки прикарпатської
енергокомпанії – милі Лампусик і Світлинка
- посіли другу сходинку рейтингу.
Нагородження переможців та номінантів
щорічного конкурсу “Краще корпоративне
медіа України 2013 року” відбулося в рамках
Бізнес-форуму “Інновації в комунікаціях.
Тренди 2014”. ПАТ “При-
карпаттяобленерго” на ньому представляла
прес-секретар Марія Мелінишин.
У 2013 році експертів найбільше

зачарували зразки продукції енергетиків у
номінації “Корпоративний сувенір”.
“Парочка” сувенірних м’яких іграшок у
формі лампочки з символікою ПАТ
“Прикарпаттяобленерго” завжди є
приємним подарунком як для дітей, так і для
дорослих – працівників, клієнтів, партнерів
підприємства.
“Спершу у нас з’явився один герой –

Лампусик, - розповідає начальник відділу
інформаційної політики ПАТ
“Прикарпаттяобленерго” Наталія Лещишин.
- За ескізами компанії його пошили на
Київській фабриці іграшок “Селена”.
Іграшка була виготовлена у фірмовому стилі
і корпоративних кольорах, але вона була
більшого формату. Пізніше з’явився менший
Лампусик та дівчинка – Світлинка. До речі,
ім’я для іграшки з рудими кісками та
спідничкою обирали всім колективом”.
Загалом конкурс “Краще корпоративне

медіа України 2013 року” об’єднав понад
100 учасників з різних сфер
господарювання.

Корпоративні іграшки
“Прикарпаттяобленерго”

на п’єдесталі

Поетична скарбничка

Що посієш, збагни, те й пожнеш,
Однак вчися добро засівати,
Аби щастя не було в нім меж

Щоб нікому з людей не страждати.

Сіють зерна в родючу ріллю,
Щоби втішити світ врожаями,
Де б добро було без кукілю

І людей злих не було між нами.

“Добра людина з доброї скарбниці серця свого
виносить добро, зла людина зі злої скарбниці

серця свого виносить зло,
бо від повноти серця говорять уста її!”

Євангеліє від Луки 6.45

Бо Господь є той справжній сівач,
Хто наповнює серця скарбницю,
Щоби радісним був навіть плач,

А багатою кожна світлиця.

Це Господь засіває Любов,
Аби щастям життя колосилось,

Нам добро посилає сам Бог,
Щоб в серцях наших зло не плодилось.

Володимир Остап’юк

Якщо фази замикає,
Якщо рвуться проводи –
Неодмінно запрошують
В дім електрика завжди.

З напругою він ладнає.
Знає, шлях де струм блукає.

Все полагодить, владнає
Бо свою він справу знає.

Він працює інструментом,
Схему вміє прочитати
І пред’явить документи

Тим хто схоче про це знати.

Електрик
Він освітить ваші будні.

До мережі під’єднає.
Фахівцю, – це все не трудно, –

Бо обов’язок свій знає.

Так, електрик – друг надійний,
Можна йти з ним – хоч куди!

Працівник цей в дружбі вірний –
З таким не знатимеш біди.

Без нього стоять заводи,
І не сяють ліхтарі.

Справжній електрик без роботи –
Нонсенс, що не говори !

Японська будівельна компанія Shimizu Corp. має
намір створити навколо екватора Місяця пояс із
сонячних панелей, який зможе забезпечити
електрикою кілька великих країн. Попередня дата
початку будівництва – 2035 рік
Відповідно до плану електроенергія від “пояса”

буде передаватися на Землю через спеціальні
мікрохвильові або лазерні передавачі. Така місячна
електростанція теоретично буде спроможна
щороку виробляти понад 13 тис. тераватт енергії.
Пояс із сонячних панелей дозволив би

забезпечити електрикою навіть цілі континенти.
Ефективність сонячних батарей на Місяці у кілька

За допомогою панелей на Місяці цілі континенти
можна забезпечити електрикою

Ноу-хау

сотень раз вища, ніж на Землі через те, що
атмосфера земного супутника дуже розріджена.
Крім того, на шляху світла немає ніяких перешкод
– небосхил на Місяці чистий і безхмарний.
Незважаючи на амбіційність цього проекту,

головною перешкодою для його реалізації є дуже
висока вартість. Лише щоб встановити потрібну
кількість сонячних панелей, необхідно буде
організувати кілька космічних експедицій на
Місяць. Однак Shimizu Corp. має намір продовжити
роботу над “місячним поясом” і навіть анонсувала
попередню дату для початку будівництва на
земному супутнику – 2035 рік.


