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Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”
сердечно вітаю Вас із професійним святом –

Днем енергетика!
    Шановні колеги, я дякую Вам за роботу,

довіру, підтримку, за те, що Ви залишаєтеся
міцним фундаментом Товариства. Всі

досягнення підприємства – це результат
спільної та кропіткої роботи найкращого
колективу, професіоналів і фахівців своєї
справи, людей, для яких енергетика – це

життя!
    Напередодні Дня енергетика, прийміть щирі

побажання міцного здоров’я, особистого
благополуччя, нових професійних успіхів! Від
усієї душі бажаю кожному з Вас втілення в

життя планів і надій, щастя і успіхів в
подальшій роботі.

    Нехай праця приносить Вам радість та
задоволення, а життєва енергія й оптимізм

завжди будуть вірними супутниками!

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

Дорогі колеги!

Шановні тернополяни!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас із прийдешніми святами –

Новим роком  та Різдвом Христовим!
    З нагоди свят, бажаю Вам  міцного здоров’я, миру, благополуччя, невтомності та
нових здобутків у повсякденній діяльності, успішного здійснення всіх професійних та

особистих задумів.     Хай прийдешній 2021 рік стане роком добрих змін, нових
можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання!

Нехай Різдвяні свята принесуть у Вашу домівку лише приємні враження,
радісні події, подарують позитивні емоції, щастя та добро!

 З Новим Роком та Різдвом Христовим!
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Електроенергія -  це слово, що несе в собі безліч
корисних, необхідних і незамінних значень.
З самого першого моменту застосування

електрики і по теперішній час, електроенергія і
все, що з нею пов’язано, виступає в ролі
найголовнішого ресурсу на планеті Земля.
Електроенергетична галузь дає можливість

використовувати абсолютно всі блага цивілізації
і стимулює розвиток людства прискореними
темпами. За відсутності її про прогрес можна
забути.
Але сама по собі електрика не впливає на будь-

які події - її потрібно контролювати, направляти
в потрібне русло, змінювати, модифікувати і
будувати електростанції для її «створення». А
хто все це виконує? Звичайно ж ті, чия професія
називається енергетик!
22 грудня для всіх, хто пов’язаний з

електроенергією і електрикою, настає
професійне свято - День енергетика!
Напередодні майбутньої урочистої дати за свою

працю працівники ВАТ «Тернопільобленерго»
отримали чимало нагород.
За вагомий особиситий внесок у розвиток

паливно-енергетичного комплексу України,
багаторічну сумлінну працю, високу професійну
майстерність та з нагоди відзначення Дня
енергетика, наказом Міністерства енергетики
України “Про нагородження відомчими
заохочувальними відзнаками Міністерства
енергетики України” від  04.12.2020р.  № 84 к/з
нагородили:
1.  нагрудним знаком «Відмінник енергетики

України:
* Когута Володимира Васильовича –

електромонтера оперативно-виїзної бригади 5
групи Підволочиського РЕМ
2. Почесною грамотою Міністерства

енергетики України:
* Гевка Ореста Івановича – токаря 5 розряду

цеху з ремонту обладнання;
* Лучкевича Андрія Володимировича – майстра

2 групи Тернопільського міського РЕМ;
* Маладику Олександра Григоровича –

головного метролога-начальника служби
приладів обліку і метрології;
* Паньківа Андрія Павловича – електромонтера

оперативно-виїзної бригади 5 групи
Заліщицького РЕМ;
* Пинила Богдана Ігоровича – інженера 1

категорії служби ізоляції і захисту від
перенапруг;
* Прокопчука Григорія Максимовича –

тракториста 5 розряду Шумського РЕМ
3. грамотою Міністерства енергетики України:
* Боднара Степана Івановича – заступника

начальника служби релейного захисту і
електроавтоматики;
* Дубчака Андрія Сергійовича – інженера-

інспектора Кременецького РЕМ;
* Іванціва Юрія Львовича – майстра 2 групи

Монастириського РЕМ;
* Кучму Андрія Мирославовича – головного

інженера Теребовлянського РЕМ;
* Островського Миколу Богдановича –

електромонтера оперативно-виїзної бригади 5
групи Зборівського РЕМ;
* Пясецького Леоніда Ярославовича – провідного

інженера служби ізоляції і захисту від перенапруг;
* Совина Михайла Володимировича –

електромонтера з ремонту та монтажу кабельних
ліній 5 розряду Тернопільського міського РЕМ;
* Триліха Ігоря Романовича – інженера-

інспектора Теребовлянського РЕМ
4. Подякою Міністерства енергетики України:
* Бойка Сергія Петровича – начальника служби

аналізу і контролю технологічних витрат
електроенергії;
* Бучинськиого Віталія Степановича – майстра

2 групи Тернопільського РЕМ;
* Сагайдачного Андрія Миколайовича –

головного інженера Бережанського РЕМ;
* Карпу Олега Тарасовича – інженера 1 категорії

– керівника групи служби підстанцій 35кВ і вище.
З нагоди професійного свята Дня енергетика за

багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці дев’ятьом працівникам
присвоєно  звання “Кращий по професії” та
нагороджено дипломами наступних працівників:
* інженера-диспетчера групового 2кат.

Ланівецького  РЕМ  Дармана Андрія
Володимировича;
* майстра 2 групи Теребовлянського РЕМ

Рудика Андрія Ігоровича;
* майстра 2 групи Тернопільського міського

РЕМ Малюгу Романа Романовича;
* інженера-інспектора Шумського РЕМ

Шевчука Миколу Володимировича;
* електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 4 групи Зборівського РЕМ  Тримбуляка
Ярослава Михайловича;
* електромонтера оперативно-виїзної бригади

5 групи Підволочиського  РЕМ  Когута
Володимира Васильовича;
* електромонтера з обслуговування

електроустановок 4 групи   Підволочиського РЕМ
Кулину Володимира Володимировича;
* контролера енергонагляду 3 групи

Ланівецького РЕМ Шуляка Василя Віталійовича;
* водія автотранспортних засобів  3 класу

Зборівського РЕМ Семчишина Андрія
Володимировича.
Також, за багаторічну сумлінну працю та

високий професіоналізм “Почесними грамотами”
Центральної Ради незалежної галузевої
профспілки енергетиків  України нагороджено 35
працівників, зокрема грамотами нагороджено:
1. Щепанську Катерину Яношівну, бухгалтера

профкому НГПЕУ ВАТ «Тернопільобленерго»;
2. Лоташ Ольгу Іванівну, архіваріуса;
3. Кульчицького Назара Романовича, начальника

інформаційно-консультаційного центру;
4. Майора Юрія Маркіяновича, начальника кол-

центру;
5. Процюка Олександра Миколайовича,

провідного інженера відділу капітального
будівництва і реконструкції;
6. Романюк Тетяну Іванівну, інженера 2 категорії

групи супроводу договірної роботи;
7. Сіропол Аллу Романівну,   інженера 1

категоріі відділу по роботі з
електропостачальниками;
8. Маркевич Христину Мирославівну,

начальника юридичного відділу;
9. Волощука Андрія Володимировича, інженера

(з обслуговування комп’ютерних систем) служби
розвитку та підтримки програмного
забезпечення;
10. Гладчука Михайла Йосиповича,

електромонтера з ремонту повітряних ліній
електропередачі 5 розряду служби ліній
електропередачі 35-110 кВ;
11. Макуха Віктора Йосафатовича,

електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5 розряду служби
підстанцій 35 кВ і вище;
12. Ольшанського Степана Миколайовича,

електромонтера з ремонту апаратури релейного
захисту й автоматики 4 розряду  служби
релейного захисту і електроавтоматики;
13. Сенюка Володимира Васильовича,

підсобного робітника служби приладів обліку і
метрології;
14. Ткача Сергія Миколайовича, командира

відділення команди ВОХОР;
15. Нагайло Мар’яну Михайлівну, диспетчера

автомобільного транспорту служби механізації
і транспорту;
16. Чубка Андрія Богдановича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту;
17. Хміля Андрія Петровича, слюсаря з ремонту

автомобілів 5 розряду служби механізації і
транспорту;
18. Стефініва Андрія Володимировича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Бережанського РЕМ;
19. Кукелу Миколу Андрійовича, майстра  2

групи Борщівського РЕМ;
20. Гуцмана Ігоря Михайловича, інженера-

інспектора 2 категорії Бучацького РЕМ;
21. Мацедонського Руслана Олексійовича,

майстра 2 групи Гусятинського РЕМ
22. Богача Миколу Михайловича, диспетчера

району Заліщицького РЕМ;
23. Тольпу Василя Богдановича, тракториста 4

розряду Збаразького РЕМ;
24. Кузіва Олега Миколайовича, електромонтера

з обслуговування електроустановок 4 групи
Зборівського РЕМ;
25. Бартківа Дмитра Андрійовича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 3 групи Козівського РЕМ;
26. Туницького Сергія Анатолійовича, майстра

2 групи Кременецького РЕМ;
27. Шевчука Дмитра Петровича, водія

автотранспортних засобів 2 класу Ланівецького
РЕМ;
28. Яцишина Андрія Володимировича, інженера

(по договорах) Монастириського РЕМ;
29. Кирик Ірину Андріївну, бухгалтера 1

категорії (старшого на правах головного)
Підволочиського РЕМ;

З нагоди Дня енергетика працівники
ВАТ «Тернопільобленерго» отримали

чимало нагород
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30. Хоптія Михайла Михайловича,
електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Підгаєцького РЕМ;
31. Поясника Олега Теодоровича, диспетчера

району Тернопільського РЕМ;
32. Майку Бориса Зеновійовича, водія

автотранспортних засобів 2 класу
Тернопільського міського РЕМ;
33. Кріля Михайла Івановича, електромонтера

ОВБ 5 групи Теребовлянського РЕМ;
34. Храпливу Ірину Ігорівну, інженера з ремонту

1 категорії Чортківського РЕМ;
35. Омельчука Сергія Олександровича,

електромонтера ОВБ 4 групи Шумського РЕМ.
Почесною грамотою Тернопільської обласної

Ради  нагородили Горват Пелагею Филимонівну -
електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5 розряду цеху з ремонту
обладнання.
Годинником від Тернопільської обласної Ради

нагородили Вівчар Надію Михайлівну - старшого
комірника служби механізації і транспорту.
Грамотою Тернопільської обласної Ради

нагородили Бучинського Михайла Богдановича
- юрисконсульта 2 категорії юридичного відділу.
Подякою Тернопільської обласної Ради

нагородили Остапчука Дмитра Володимировича
- інженера 2 категорії служби автоматизації і
телемеханіки та Бобра Павла Ігоровича -
інженера-інспектора 2 категорії-керівника групи
Чортківського РЕМ.
Також, п’ятеро працівників нагородили Подякою

Тернопільської міської ради:
* Кучмія Володимира Володимировича,

головного інженера Тернопільського міського
РЕМ;
* Командирчика Олександра Дмитровича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи  Тернопільського міського РЕМ;
* Свідерського Романа Богдановича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 5 групи  Тернопільського міського РЕМ;
* Сороку Ігоря Миколайовича, електромонтера

з обслуговування електроустановок 4 групи
Тернопільського міського РЕМ;
* Тітаренка Олександра Вікторовича,

електромонтера ОВБ 5 групи Тернопільського
міського РЕМ.
Почесною грамотою Тернопільської обласної

державної адміністрації   нагородили:
* Вознюка Івана Михайловича, електромонтера

з ремонту апаратури релейного захисту й
автоматики 4 розряду служби релейного захисту
і електроавтоматики;
* Горулько Софію Кіндратівну, інженера кол-

центру;
* Легету Наталію Іванівну, техніка з обліку

служби механізації і транспорту;
* Нетреб’яка Миколу Васильовича, заступника

начальника служби підстанцій 35 кВ і вище;
* Лукавого Сергія Сергійовича, заступника

начальника Шумського РЕМ.
За багаторічну сумлінну працю та добросовісне

виконання поставлених завдань грамотами від
адміністрації Товариства нагороджено таких
працівників:
1. Мурин Оксану Іванівну, бухгалтера 1

категорії  бухгалтерії;
2. Борківську  Галину Степанівну, начальника

економічного відділу;
3. Колісник Мар”яну Юріївну, провідного

економіста економічного відділу;
4. Новікова Валерія Ярославовича, інженера-

інспектора 1 категорії служби по роботі з
юридичними споживачами;
5. Древніцького Мирона Романовича, інженера

1 категорії (керівника групи) служби по роботі з
побутовими споживачами;
6. Катеринчук Олександру Богданівну, інженера

2 категорії служби аналізу і контролю
технологічних витрат електроенергії;
7. Зволинську Марію Володимирівну, інженера

відділу організаційно-технічного забезпечення та
договорів;
8. Волошина Ігоря Гавриловича, заступника

начальника оперативно-диспетчерської служби;
9. Господарика Володимира Павловича, інженера

1 категорії виробничо-технічної служби;
10. Гмирю Ірину Павлівну, інженера 1 категорії

служби розподільчих електричних мереж;
11. Лисиканича Любомира Івановича, інженера

служби засобів диспетчерського і технологічного
управління;
12. Завойського Михайла Дмитровича,

електромонтера з ремонту апаратури релейного
захисту й автоматики 5 розряду  служби
релейного захисту і електроавтоматики;
13. Мартинюка Володимира Володимировича,

електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5 розряду служби
підстанцій 35кВ і вище;
14. Пішко Іванну Орестівну, диспетчера

автомобільного транспорту служби механізації і
транспорту;
15. Квасніцького Василя Володимировича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту;
16. Сикліцького Максима Олексійовича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту;
17. Пасемника Богдана Теодоровича, водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту;
18. Ухмана Олега Михайловича,

інженера-інспектора Бережанського
РЕМ;
19. Заяця Петра Васильовича,

електромонтера ОВБ 5групи
Борщівського РЕМ;
20. Зубика Володимира Петровича,

інженера-інспектора 2категорії
Борщівського РЕМ;
21. Довгана Ярослава Михайловича,

диспетчера району  Бучацького РЕМ;
22. Козара Миколу Мироновича,

майстра 2 групи Бучацького РЕМ;
23. Рабську Ірину Михайлівну,

контролера енергонагляду 3 групи

З нагоди Дня енергетика працівники
ВАТ «Тернопільобленерго» отримали

чимало нагород
Гусятинського РЕМ;
24. Дончака Юрія Володимировича,

електромонтера ОВБ 5групи  Збаразького РЕМ;
25. Барана Романа Зеновійовича, майстра 2

групи Зборівського РЕМ;
26. Павлів Надію Володимирівну, контролера

енергонагляду 3 групи  Зборівського РЕМ;
27. Куриляка Віталія Ігоровича, електромонтера

ОВБ 4групи  Козівського РЕМ;
28. Біскупа Андрія Васильовича, інженера-

диспетчера групового 2 категорії
Монастириського РЕМ;
29. Копильчака Володимира Петровича,

інженера-інспектора-керівника групи
Монастириського РЕМ;
30. Ліпінського Олександра Віталійовича,

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи  Підволочиського РЕМ;
31. Косінського Ігоря Степановича,

електромонтера ОВБ 4групи  Підгаєцького РЕМ;
32. Качембу Ігоря Богдановича, контролера

енергонагляду 3 групи  Підгаєцького РЕМ;
33. Гурьбу Андрія Володимировича,

електромонтера ОВБ 5групи  Тернопільського
РЕМ;
34. Бучинського Віталія Степановича, майстра

2 групи Тернопільського РЕМ;
35. Лучкевича Андрія Володимировича, майстра

2 групи Тернопільського міського РЕМ.
З нагоди Дня енергетика, за професійну

майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм, самовіддане служіння обраній справі
та за зайняті перші три місця згідно рейтингу
роботи районів електричних мереж за виконання
основних показників фінансово-виробничої
діяльності нагородили грамотами і преміювали
персонал трудових  колективів:
* Шумського району електричних мереж за

зайняте перше місце;
* Монастириського та Підгаєцького районів

електричних мереж за зайняте друге місце;
* Зборівського району електричних мереж за

зайняте третє  місце.
За високий професіоналізм у роботі, багаторічну

сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток
електроенергетики преміювати персонал ВАТ
«Тернопільобленерго» та здійснити одноразову
грошову виплату колишнім працівникам-
пенсіонерам ВАТ «Тернопільобленерго».



ЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬ

4 стор. №5-6, грудень 2020 року

Відділ роботи з ромадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Щиро вітаю  Вас  з професійним святом  –
Днем енергетика!    А також із прийдешніми

світлими святами – Новим Роком та Різдвом Христовим!
   З нагоди професійного свята, зичу всім Вам добра і злагоди,
щастя, творчої наснаги і професійного зростання.
   Щиро бажаю, щоб прийдешній 2021 рік був радісним і
щасливим, повним надій і планів, сяючий успіхами і везінням,
нехай збереже вірну дружбу, примножить багатство і
нагородить міцним здоров’ям, оптимізмом і позитивом, нехай
він повністю виправдовує Ваші очікування!
          Відкривайте нові горизонти і день за днем крокуйте до своєї
                        мрії! Бажаю, щоб дух Нового року приніс Вам
                                              відчуття казки, а Різдво подарувало віру
                                      в чудеса! Гарного настрою та веселих свят!

З повагою,
   Голова ОППО    ВАТ «Тернопільобленерго»

2021

 Дорогі колеги!

           Л. П. Пендзей

Цифри 2020 року

ВАТ «Тернопільобленерго» впродовж
останніх років за окремими показниками
роботи і у загальному рейтингу
енергопостачальних компаній України
займає гідне місце.
Систематично виконуються основні

показники фінансово-господарської
діяльності.
За результатами роботи 11-и місяців 2020

року доведений показник  технологічних
витрат електроенергії по області
виконаний.
Оплата споживачами вартості послуг з

розподілу електричної енергії з початку року
становить 112,45%. Оплата споживачами
вартості перетікання реактивної
електроенергії з початку року становить
139,6%.
Середня заробітна плата працівників ВАТ

«Тернопільобленерго» за 11 місяців 2020 року
становила 14370 грн.
Обсяги капіталовкладень в електричні

мережі області згідно інвестиційної програми
розвитку ВАТ «Тернопільобленерго» за 9
місяців поточного року склали 50,5 млн. грн.,
а капітальних ремонтів за 11 місяців  26,2
млн. грн.
У 2020 році енергетики Тернопільщини

збудували в загальному понад 136 кілометрів
ліній електропередач, з них 104,7  кілометри
повітряних ліній електропередач 0,4
кіловольти, 23,48 кілометри повітряних
ліній електропередач 10 кіловольт, 1,01
кілометри повітряних ліній електропередач
35 кіловольт, 7,64 кілометри повітряних
ліній електропередач 110 кіловольт. В
загальному протягом 2020 року збудовано 61
трансформаторну підстанцію. Важливо
відмітити, що до мереж ВАТ
“Тернопільобленерго”  приєдналось понад дві
тисячі нових споживачів.

 Приємною подією цього року стало
зайняття почесного другого місця
гандбольною командою «ТНЕУ-Енерго»   (в
складі котрої грає секретар директора ВАТ
«Тернопільобленерго» Зоряна Сігай) у
фіналі Кубка України 2020 з гандболу, що
проходив 12-13 вересня у Броварах на арені
БСФК.
За вихід команди «ТНЕУ-Енерго»  у фінал

гравці отримали звання майстрів спорту.

   «ТНЕУ-Енерго»  срібний
призер Кубку України

18 грудня в
Тернопільському
а к а д е м і ч н о м у
о б л а с н о м у
у к р а ї н с ь к о м у
д р а м а т и ч н о м у
театрі імені Т.
Г.Шевченка було
о р г а н і з о в а н о
святкову виставу
та вручення пода-
рунків для дітей
працівників ВАТ
«Тернопільобленер-
го» з нагоди Дня
Святого Миколая.
Актори театру
показали чудову
виставу «Івасик
Телесик». Після
вистави усі дітки
отримали подарунки та солодощі. Голова
профкому ВАТ «Тернопільобленерго», Лілія
Пендзей щиро подякувала керівнику ВАТ
«Тернопільобленерго» в. о. голови правління-
генеральному директору Ігорю Юрійовичу

Святкуємо

Діти тернопільських енергетиків отримали подарунки з
нагоди Дня Святого Миколая

Юхимцю за можливість організувати свято для діток
та батькам, котрі так із розумінням віднеслися до свята
і привели діток на святкування, де з їхньою допомогою
було проведено свято на вищому рівні і всі залишились
задоволені на ноті великого позитиву.

Фотофакт


