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Дорогі енергетики!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” сердечно вітаю

Вас із професійним святом – Днем енергетика!
Складно перебільшити значення енергетики в нашому житті,

адже від неї залежить життєздатність галузей економіки,
комфорт, тепло і світло в будинках безлічі людей.
У день професійного свята висловлюю сердечну вдячність

великому колективу обленерго за важку, щоденну працю. Нехай у
Ваших серцях ніколи не згасає вогник любові до улюбленої справи,
а кожен Ваш день буде сповнений почуттям гордості за обрану
професію.
Напередодні Дня енергетика, прийміть щирі побажання міцного

здоров’я, особистого благополуччя, нових професійних успіхів!
Від усієї душі бажаю Вам безаварійної роботи, миру та злагоди, а
ще – заслуженої економічної стабільності та фінансового
благополуччя!
    З Днем енергетика!

                              Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро

                           вітаю Вас із прийдешніми святами –
                        Новим роком  та Різдвом Христовим!

                       Від усього серця бажаю, щоб ці свята принесли всім Вам мир,
злагоду та достаток, увійшли до Вашої оселі добром і радістю, надихнули на

нові вагомі здобутки!
    Нехай прийдешній 2022 рік буде багатим на щастя та радість, щедрим на
втілення у життя нових ідей, прийняття мудрих рішень та здійснення мрій!
Бажаю усім Вам та Вашим родинам міцного здоров’я та сил, натхнення та

енергії для здійснення добрих справ!
    З Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою,
   в. о. голови правління-генеральний директор

ВАТ “Тернопільобленерго”     І.Ю.Юхимець

Шановні колеги!

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

Початок, продовження на стор. 3
З нагоди свого професійного свята – Дня

енергетика, працівники ВАТ «Тернопільобл-
енерго» отримали як урядові нагороди, так і
нагороди від адміністрації підприємства та НПЕУ.
В загальному по підприємству відзначили 90
найкращих працівників – за сумлінну працю,
вагомий внесок у функціонування паливно-
енергетичного комплексу, високу професійну
майстерність та багаторічну сумлінну працю. Їм
вручили 18 нагород від Міністерства енергетики
України, 30 галузевих нагород та 28 Грамот від
ВАТ «Тернопільобленерго», 9 працівників були
нагороджені дипломами «Кращий по професії».
Не залишилась осторонь Тернопільська обласна
державна адміністрація, яка також вручила свої
відзнаки 5 енергетикам.
 Наказом Міністерства енергетики України “Про

нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками Міністерства енергетики України”
нагородили:
1.  нагрудним знаком «Відмінник енергетики

України»:
* Кіндрата Ярослава Степановича – електро-

монтера з експлуатації розподільчих мереж 5
групи Борщівського РЕМ;
* Лещука Андрія Ярославовича – заступника

головного інженера з високовольтних мереж –
начальника виробничо-технічної служби;
* Сторчака Валерія Федоровича – заступника

генерального директора-фінансового директора
 2. Почесною грамотою Міністерства енергетики

України:
* Гнатківського Володимира Васильовича –

начальника служби по роботі з побутовими
споживачами;
* Пелеха Юрія Омеляновича – заступника

начальника Тернопільського РЕМ;
* Сердюка Тараса Богдановича – начальника

служби підстанцій 35кВ і вище;
* Флісняка Степана Івановича – електромонтера

з експлуатації розподільчих мереж 4 групи
Монастириського РЕМ.
3. грамотою Міністерства енергетики України:
* Василіцького Сергія Ігоровича – начальника

оперативно-диспетчерської служби;
* Гука Ярослава Володимировича – начальника

Борщівського РЕМ;
* Гуньку Ярослава Петровича – інженера 1

категорії-керівника групи служби ліній
електропередачі 35-110кВ;
* Конзельського Володимира Григоровича –

контролера енергонагляду         3 групи
Ланівецького РЕМ;
* Тихоліза Петра Михайловича – електромонтера

з обслуговування підстанції 110/35/10 кВ
«Скалат» 4 групи Підволочиського РЕМ.
4. Оголосити подяку Міністерства енергетики

України:
* Горошка Володимира Михайловича – майстра

1 групи служби підстанцій 35кВ і вище;
* Завойського Михайла Дмитровича – інженера

служби релейного захисту і електроавтоматики;
* Комендацьку Наталію Миколаївну – начальника

відділу по роботі з електропостачальниками;
* Котиса Василя Васильовича – майстра 2 групи

Підволочиського РЕМ;
* Лук’янського Олега Петровича – провідного

інженера служби приладів обліку і метрології;
* Макарчука Анатолія Миколайовича – водія

автотранспортних засобів 1 класу служби
механізації і транспорту.
З нагоди професійного свята – Дня енергетика

за багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці присвоїли  звання
“Кращий по професії” та нагородили
відповідними дипломами:
* диспетчера району  Кременецького  РЕМ

Фількевича Руслана Георгійовича;
* майстра 2 групи Підволочиського РЕМ

Лизуна Руслана Борисовича;
* майстра 2 групи Шумського РЕМ Омельчука

Олександра Ніконовича;
* інженера-інспектора Тернопільського РЕМ

Богіва Андрія Мирославовича;
* електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 5 групи Борщівського  РЕМ  Кіндрата
Ярослава Степановича;
 * електромонтера оперативно-виїзної бригади

5 групи Зборівського РЕМ  Білика Сергія
Івановича;
* електромонтера з обслуговування

електроустановок 4 групи   Тернопільського
міського РЕМ Пону Василя Михайловича;
* контролера енергонагляду 3 групи

Ланівецького РЕМ Конзельського Володимира
Григоровича;
* водія автотранспортних засобів  1 класу

служби механізації і транспорту Лучківа Юрія
Володимировича.
Почесними грамотами Тернопільської

обласної державної адміністрації нагородили:
* Глубіша Сергія Михайловича – електро-

слюсаря з ремонту устаткування розподільчих
пристроїв 5 розряду служби підстанцій 35кВ і
вище;
* Гмирю Ірину Павлівну – провідного інженера

служби розподільчих електричних мереж;
* Наклюцького Юрія Олександровича –

Заступника начальника Тернопільського
міського РЕМ;
* Рабську Віру Вікторівну – провідного інже-

нера (керівника групи) ВТС;
* Федака Олега Євгеновича – Інженера-

інспектора 2 категорії служби по роботі з
юридичними споживачами.
За багаторічну сумлінну працю та

добросовісне виконання поставлених завдань
грамотами від адміністрації Товариства
нагородили:
* Гасюка Назарія Ігоровича – оператора ЕОМ

кол-центру;
* Кіянчук Інну Миколаївну – інженера 2

категорії служби аналізу і контролю
технологічних витрат електроенергії;
* Бабія Івана Богдановича – інженера-

інспектора 2 категорії служби по роботі з
юридичними споживачами;
* Маладику Василя Григоровича – диспетчера

підприємства оперативно-диспетчерської
служби;
* Козака Ігоря Івановича – електрослюсаря з

ремонту устаткування розподільчих пристроїв
5 розряду служби підстанцій 35кВ і вище;
* Рогальського Василя Володимировича –

начальника служби релейного захисту і
електроавтоматики;
* Дідуха Володимира Вікторовича – інженера

1 категорії служби ізоляції і захисту від
перенапруг;

* Зелеза Івана Івановича – інженера 1 категорії
служби приладів обліку і метрології;
* Матюшеву Оксану Петрівну – електрослюсаря

контрольно-вимірювальних приладів і автомати-
ки 5 розряду служби приладів обліку і метрології;
* Завадського Віталія Григоровича – водія

автотранспортних засобів 3 класу служби
механізації і транспорту;
* Проця Ігоря Ярославовича – електромонтера

з експлуатації розподільчих мереж 4 групи
Бережанського РЕМ;
* Хвесюка Павла Мелентійовича – диспетчера

району Борщівського РЕМ;
* Козар Оксану Йосифівну – оператора ЕОМ

Бучацького РЕМ;
* Галиняка Степана Анатолійовича – електро-

монтера ОВБ 5 групи  Гусятинського РЕМ;
* Снєжика Михайла Володимировича –

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи  Заліщицького РЕМ;
* Ющишина Василя Михайловича –

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи  Збаразького РЕМ;
* Висоцького Петра Петровича –

електромонтера ОВБ 5 групи Зборівського РЕМ;
* Швайку Олега Ігоровича – електромонтера з

експлуатації розподільчих мереж 4 групи
Козівського РЕМ;
* Оплаканця Віталія Дмитровича – електро-

монтера ОВБ 4групи  Кременецького РЕМ;
* Ольгасюка Сергія Григоровича –

електромонтера з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи  Лановецького РЕМ;
* Лигу Петра Михайловича – майстра 2 групи

Монастириського РЕМ;
* Бігальського Олега Франковича – майстра 2

групи  Підволочиського РЕМ;
* Косінського Ігоря Степановича –

електромонтера ОВБ 4групи  Підгаєцького РЕМ;
* Шевчука Степана Михайловича – майстра 2

групи  Тернопільського РЕМ;
* Смільського Михайла Євгеновича – інженера

1 категорії-керівника групи Тернопільського
міського РЕМ;
* Чорній Юлію Євгенівну – інженера з ремонту

2 категорії Теребовлянського РЕМ;
* Натолочного Василя Петровича – майстра 2

групи Чортківського РЕМ;
* Табачука Миколу Тихоновича – водія

автотранспортних засобів 2 класу Шумського
РЕМ.

Працівники ВАТ «Тернопільобленерго» отримали
нагороди, відзнаки та подяки з нагоди Дня енергетика
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Профком

Попри карантинні обмеження у ВАТ «Тернопільобленерго»  було
проведено чимало різноманітних заходів

Протягом 2021 року у ВАТ
«Тернопільобленерго» було проведено низку
заходів під керівництвом та фінансовою
допомогою Профкому Товариства.
Приємною подією була організація свята для

жінок в Тернопільському академічному
обласному драмтеатрі ім.. Т. Г. Шевченка, напе-
редодні Міжнародного жіночого дня. Незабутні
враження в енергетиків викликала екскурсія
містом Тернопіль, організована з нагоди Дня
незалежності України, де вони спускались в
підземелля Тернопільського замку. А однією із
найважливіших подій в житті Товариства була,
вже традиційна, проща до Зарваниці.
У 2021 році діти працівників ВАТ

«Тернопільобленерго» мали змогу відпочити
в дитячих таборах. Тож минулого року у
таборах Тернопільщини відпочило чимало дітей
працівників Товариства.
Протягом року, проходить оздоровлення сімей

працівників ВАТ «Тернопільобленерго» на базі
оздоровчого комплексу «Маріот Медікал
Центр», що знаходиться в курортному містечку
Трускавець. Протягом 2021 року тут
відпочивали сім’ї працівників Товариства.
 Влітку чимало сімей енергетиків відпочило на

узбережжі Чорного моря в селищі Залізний порт.
А в РЕМах цього річ були популярними поїздки
на екскурсії в замки та в гори.

 В грудні 2021 року було проведено свято
Миколая для дітей працівників ВАТ
«Тернопільобленерго» в Тернопільському
академічному обласному українському
драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.
Щороку голова Профкому ВАТ «Тернопільобл-

енерго» Лілія Пендзей, від імені всього колективу
та керівництва Товариства вітає дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, хворих
дітей. Ці діти отримують подарунки з нагоди
Великодніх свят та на День Святого Миколая.
“Я щиро вдячна в. о. голови правління-

генеральному директору ВАТ
“Тернопільобленерго” Ігорю Юрійовичу
Юхимцю, всім працівникам за віддану, щиру та
добросовісну працю. За те, що в такий нелегкий
час зуміли спрацювати на результат і сьогодні
ми маємо можливість заробити на себе і надати
допомогу іншим. Бажаю надалі, щоб Господь Вам
посилав здоров’я, наснагу, благословенної Вам
праці та щасливого і мирного життя”, – зазначила
голова Профкому ВАТ “Тернопільобленерго”
Лілія Пендзей.

Продовження, початок на стор. 2
За багаторічну сумлінну працю та високий

професіоналізм “Почесною грамотою”
Центральної Ради незалежної галузевої
профспілки енергетиків  України нагородили:
* Лоташ Ольгу Іванівну – архіваріуса;
* Кульчицького Назара Романовича – началь-

ника інформаційно-консультаційного центру;
* Осадчук  Олену Петрівну – провідного

бухгалтера (керівника сектору з обліку
нарахувань та виплат заробітної плати і
соціальних виплат) бухгалтерії;
* Костецького Івана Богдановича – інженера  2

категорії служби по роботі з побутовими
споживачами;
* Костюк Галину Яківну – інженера 1категорії

відділу організаційно-технічного забезпечення
та договорів;
* Шимківа Ярослава Андрійовича – інженера

1категорії служби аналізу і контролю
технологічних витрат електроенергії;
* Балду -Денисюк Лілію Миколаївну –

юрисконсульта  1 категорії юридичного відділу;
* Горват Пелагею Филимонівну –

електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5розряду цеху з
ремонту обладнання;
* Гладчука Михайла Йосиповича –

електромонтера з ремонту повітряних ліній
електропередачі 5розряду служби ліній
електропередачі 35-110кВ;
* Фершлядина  Ігоря Теодоровича –

електромонтера з обслуговування ПС- 110/10кВ
«Ватра»  і ПС-110/10кВ «Нова» 4групи служби

підстанцій 35Кв і вище;
* Козіброду Петра Степановича – водія 1класу

служби механізації і транспорту;
* Городецького Ігоря Богдановича – водія  1класу

служби механізації і транспорту;
* Добрянського Володимира Ярославовича –

інженера з ремонту 2 категорії  Бережанського
РЕМ;
* Холода Ігоря Володимировича – інженера з

ремонту 1 категоріі Борщівського РЕМ;
* Коваля Миколу Ярославовича – інженера з

програмного забезпечення   2 категорії  Бучацького
РЕМ;
* Шморгана Ярослава Йосиповича – майстра 2

групи Гусятинського РЕМ;
* Горина Богдана Івановича – тракториста 4

розряду Заліщицького РЕМ;
* Боднара Ігоря Володимировича –

юрисконсульта 2 категорії Збаразького РЕМ;
* Перога Андрія  Ізидоровича – електромонтера

з обслуговування електроустановок 4 групи
Зборівського РЕМ;
* Фика  Василя Йосиповича – тракториста 5

розряду Козівського РЕМ;
* Мокринського Павла Васильовича –

тракториста 4 розряду Кременецького РЕМ;
* Скакуна Олега Ігоровича – техніка 2 категорії

Ланівецького РЕМ;
* Петришина Василя Володимировича – інженера

з ремонту 1 категорії Монастириського РЕМ;
* Гуменюка Ігоря Володимировича –

електромонтера з експлуатації розподільчих мереж
4 групи Підволочиського РЕМ;
* Цибульсього Тараса Ярославовича –

бухгалтера  1категорії (старшого на правах
головного) Підгаєцького РЕМ;
* Куніца Ігоря Васильовича – інженера 1

категорії-керівника групи Тернопільського
РЕМ;
* Якиміва Віктора Ігоровича – диспетчера

району 1 групи Тернопільського міського РЕМ;
* Фіголь Марію Антонівну – бухгалтера

Теребовлянського РЕМ;
* Яриша Віталія Івановича – головного інженера

Чортківського РЕМ;
* Паляницю Лесю Володирівну – інженера 2

категорії (по договорах) Шумського 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 нагородити грамотами і преміювати
персонал трудових  колективів:
* Шумського району електричних мереж за

зайняте перше місце;
* Ланівецького району електричних мереж за

зайняте друге місце;
* Підгаєцького 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».

Працівники ВАТ “Тернопільобленерго” під час прощі в Зарваниці

Працівники ВАТ «Тернопільобленерго» отримали
нагороди, відзнаки та подяки з нагоди Дня енергетика

Святкуємо
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Відділ роботи з громадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

E-mail: pr@toe.te.ua

  Вітаємо з ювілеєм!

З повагою адміністрація, профком та колектив ВАТ “Тернопільобленерго”

  Дорогі колеги!
Нехай Вам завжди

   всміхається доля,
Несуть тільки радість

   з собою роки.
Хай щастя й здоров’я
   не зрадять ніколи,
   Хай збудуться мрії,
   бажання й думки!
   Удачі, натхнення
   й духовного росту,

Хай буде в житті
   усе легко та просто!

Ювіляри листопада:
50 років

Юзефович Галина Ізидорівна – бухгалтер 1
категорії  (старший на правах головного)
Борщівського РЕМ (05 листопада)
Плакса Дмитро Павлович – електромонтер з

ремонту повітряних ліній електропередач 5 р.
Служби ліній електропередач 35-110 кВ (08
листопада)
Баглай Михайло Іванович – водій 2 кл.

Козівського РЕМ (12 листопада)
Нейко Олег Степанович – інженер-інспектор

Чортківського РЕМ (16 листопада)
Болюх Ігор Миколайович – інженер-

диспетчер груповий Бережанського РЕМ (18
листопада)

60 років
Готра Романія Василівна – муляр 6 розряду

Ремонтно-будівельної дільниці (04 листопада)
Петеля Михайло Іванович – водій Козівського

РЕМ (07 листопада)
Кружілка Михайло Володимирович – водій

2 кл. Лановецького РЕМ (21 листопада)
Андрієшин Петро Ярославович –

електромонтер обслуговування підстанцій 35/10
кВ «Коропець» 4 гр. Монастириського РЕМ (25
листопада)

     Ювіляри грудня:
50 років

Назарчик Оксана Богданівна – контролер
енергонагляду 3 гр. Підгаєцького РЕМ (01
грудня)
Пшеничняк Андрій Михайлович – майстер 2

гр. Підгаєцького РЕМ (02 грудня)
Кучма Андрій Мирославович – головний

інженер Теребовлянського РЕМ (05 грудня)
Куніц Ігор Васильович – інженер 1 к. –

керівник групи Тернопільського РЕМ (05 грудня)
Мацієвський Віктор Богданович –

електромонтер з обслуговування
електроустановок 3 гр. Борщівського РЕМ (16
грудня)
Андрушків Олександра Іванівна – інженер 2

к. Відділ по роботі з електропостачальниками (20
грудня)
Лобас Андрій Омелянович – електромонтер з

обслуговування електроустановок 3 гр.
Теребовлянського РЕМ (23 грудня)

60 років
Блаженко Михайло Степанович – заступник

начальника Чортківського РЕМ (02 грудня)
Поручник Ярослав Євгенович –

електромонтер ОВБ 5 гр. Підволочиського РЕМ
(04 грудня)
Галущак Степано Михайлович – водій 1 к.

Служби механізації транспорту (21 грудня)

Дорогі колеги!
Вітаю Вас з професійним святом – Днем енергетика!
А також, із прийдешніми святами –  Новим роком та

Різдвом Христовим!
 З нагоди професійного свята бажаю Вам  міцного здоров’я,

миру, благополуччя, невтомності та нових здобутків у
повсякденній діяльності, успішного здійснення всіх
професійних та особистих задумів. А також зичу, щоб
прийдешній 2022 рік став роком добрих змін, нових
можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання!
Нехай Різдвяні свята принесуть у Ваші домівки лише приємні
враження, радісні події, подарують позитивні емоції, щастя
та добро!
    Гарного настрою та веселих свят!

З повагою,
голова ОППО  ВАТ «Тернопільобленерго»  Л. П. Пендзей

Цифри 2021 року

Відкрите акціонерне товариство
“Тернопільобленерго” є головним
енергетичним підприємством Терно-
пільської області. ВАТ “Тернопіль-
обленерго” є невід’ємною складовою
енергетичного комплексу всієї
країни.
ВАТ «Тернопільобленерго» впро-

довж 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 2021 року доведений показник
технологічних витрат електро-
енергії по області виконаний.
Оплата споживачами вартості

послуг з розподілу електричної енергії
з початку року становить 104,87%.
Оплата споживачами вартості
перетікання реактивної  електро-
енергії з початку року становить
138,2%.
Обсяги капіталовкладень в

електричні мережі області згідно
інвестиційної програми розвитку
ВАТ «Тернопільобленерго» за 9
місяців поточного року склали 167,9
млн. грн., а капітальних ремонтів за
11 місяців  31,4 млн. грн.


