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Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас із нашим
спільним професійним святом – Днем енергетика!
Сьогодні неможливо уявити собі життя громадян або розвиток будь-якої галузі

народного господарства без електричної енергії, яку енергетики своєю
наполегливою працею, відкритим серцем, щирою душею, долонями працьовитих
рук доносять до кожної людини, кожного підприємства.
Ви, шановні колеги, сумлінно виконуєте свої професійні обов’язки, незважаючи

на економічні негаразди та примхи нашої матінки-природи. Та це й не дивно,
бо Ви – справжні професіонали! Сьогодні колектив енергокомпанії робить усе
можливе задля стабільного електро-постачання, проявляючи високу професійну
майстерність, старанність та творче ставлення до справи.
Дякую усім працівникам ВАТ “Тернопільобленерго” за сумлінність, професіона-

лізм, невтомність, ентузіазм та ініціа-тиву при виконанні своїх трудових
обов’язків.
Від усієї душі бажаю Вам, шановні колеги, міцного здоров’я, благополуччя та

оптимізму у вирішенні життєвих і виробничих задач!
Нехай Ваша праця і в подальшому приносить людям тільки радість і

задоволення, а життєва енергія та оптимізм додають усім Вам упевненості в
завтрашньому дні!

Дорогі енергетики!

В. о. голови правління-генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”

І. Ю. Юхимець

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” і мене особисто прийміть

щирі вітання та найкращі побажання з нагоди Нового  року та Різдва
Христового!
    З нагоди цих чудових свят зичу Вам і Вашим рідним щастя, міцного

здоров’я, здійснення найзаповітніших мрій і бажань!
    Нехай казкове світло новорічного свята зігріває Вас радісними

посмішками близьких, теплотою і добротою людських стосунків,
мудрістю, яка допоможе здолати всі труднощі. Задоволення Вам від
втілених задумів і добре зробленої справи!
    Хай Різдвяні свята подарують Вашим родинам Господнє

благословення, а сяйво різдвяної ялинки зігріє Ваші серця! Нехай у Ваших
оселях завжди будуть достаток, мир та злагода!
    Щасливого Нового року та веселих Вам Різдвяних свят!

В. о. голови правління-
генеральний директор

ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець
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Електробезпека

Цьогоріч вперше на Тернопільщині серед
школярів проводився конкурс малюнка на тему
“Безпечне поводження з електрикою та небезпека,
яку в собі приховує електричний струм”.
Організували енергетики конкурс в рамках про-

ведення Місячника електробезпеки, заручившись
підтримкою Управління освіти і науки Терно-
пільської обласної державної адміністрації.
“Ми були приємно вражені кількістю малюнків,

які надійшли на конкурс, – розповідає помічник
голови правління-генерального директора з пи-
тань охорони праці ВАТ “Тернопільобленерго”
Володимир Остапюк. – Так, в конкурсі малюнку
на тему електробезпеки взяло участь 142 школярі
Тернопільської області, а малюнків було предс-
тавлено 166. Вибираючи переможців, ми зважали
на усі вимоги, які ставилися до конкурсного
малюнка, а щоб зробити вибір об’єктивнішим,
ми розробили анкету і протягом місяця усі бажа-
ючі могли висловити свою підтримку певному
малюнку і на основі зібраних голосів, а їх було

учениця Бучацької гімназії ім. В. Гнатюка.
Найбільше малюнків на конкурс надійшло із

Гусятинського району – 49, Збаразького – 18,
Борщівського – 16 та Кременецького – 11, роз-
повідає Володимир Остапюк, а згідно положення
про організацію конкурсу працівник управління
освіти і науки Гусятинської РДА теж отримає
премію. А також грошову винагороду отримає
класний керівник переможця. Усім учасникам,
які представили малюнки на конкурс, енергетики
вручили грамоти за активну участь в конкурсі
малюнка на тему “Безпечне поводження з
електрикою та небезпека, яку в собі приховує
електричний струм”.
Як зазначив Володимир Остапюк, енергетики

залишилися задоволені проведеним конкурсом,
вдячні за підтримку в організації Управлінню ос-
віти і науки Тернопільської ОДА. Такий конкурс
енергетики планують проводити щороку і
сподіваються на активнішу участь школярів.

Діти показали електробезпеку через малюнок
В конкусрі малюнка на тему електробезпеки взяли участь понад 140 учасників, з

них 9 – отримали винагороди, а грамоти отримали усі

понад 60, конкурсна комісія і визначала
переможців”.
Переможцями стали дев’ять учасників, адже

було одне перше місце, три других і три третіх
місця. Додатково енергетики вирішили надати
ще дві заохочувальні премії.
Таким чином, перше місце зайняв Лехман Віта-

лій учень ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижбірок Гусятинсь-
кого району. В трійку призерів другого місця
увійшли: Бандура Іван учень Пилипченської
ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району, Омелько
Софія учениця Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст. та Мудра
Христина учениця Озернянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Зборівського району. Третє місце за кількістю
голосів отримали: Остап’юк Анна, учениця
Тернопільської спеціалізованої школи № 3, Мель-
ничук Віта, учениця Дунаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
Кременецького району та Борис Юрій учень
Збаразької ОКС школи-інтернату. Дві додаткові
премії отримали Ільницька Анастасія, учениця
Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 та Луців Наталія,

Малюнок Лехмана Віталія (І місце)
Малюнок Мудрої Христини (ІІ місце)

Малюнок Остап’юк Анни (ІІІ місце) Малюнок Луців Наталії (номінація “Найбільше зацікавило”)
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Історія Ювілей

Двадцять восьмого
жовтня пройшло свят-
кування п’ятдесятої
річниці від дня ство-
рення Лановецького
РЕМ. Привітати енер-
гетиків прийшов голо-
ва Лановецької рай-
держадміністрації і
Лановецький міський
голова, а також чимала
кількість директорів
підприємств та установ
Лановецького району.
З нагоди ювілею

району електричних
мереж чимало праців-
ників отримали наго-
роди. Зокрема, 25 ре-
мівців були нагороджені грамотами від
адміністрації ВАТ “Тернопільобленерго”, 6
працівників отримали нагороди від Лановецької
районної адміністрації та 4 грамоти – від
Лановецької міської ради. Грамоту за багаторічну
сумлінну працю та значний внесок в соціально-
економічний розвиток краю отримав і начальник
Лановецького РЕМ Микола Бабюк.
На святкуванні ювілею були присутні понад сто

гостей. Нагородження працівників відбувалося
в Лановецькому будинку культури. На святі були
присутні як теперішні працівники, так і
пенсіонери-енергетики.
Більша частина праців-
ників Лановецького РЕМ
отримали як грошові
премії, так і грамоти за довголітню сумлінну
працю, професіоналізм, продуктивну діяльність
та значний внесок у енергетичну галузь краю.
Пенсіонери Лановецького РЕМу отримали
грошові допомоги з нагоди ювілею.
Колектив Лановецького будинку культури

приготував для працівників РЕМ святкову
програму, де були і пісні і танці. Приємною
несподіванкою для більшості енергетиків був
виступ дітей лановецьких ремівців. Так, з піснею
виступила Кушнір Марта, а ще більшою
несподіванкою став виступ шестирічної

Лановецький РЕМ – ювіляр
 З нагоди святкування 50-ї річниці від дня створення

лановецькі ремівці отримали майже 40 грамот

Йордовської Світлани.
З привітальною промовою виступив перший

заступник голови правління-генерального
директора ВАТ “Тернопільобленерго” Віктор
Петров. Щирі слова привітань та побажань
прозвучали з уст керівників району і директорів
підприємств.
Остані десять років колектив Лановецького РЕМ

очолює Микола Бабюк. Сьогодні на балансі
Лановецького РЕМ перебуває 1010,168
кілометрів повітряних ліній електропередач 10-
0,4 кВ та 8,665 кілометрів кабельних ліній, 227

трансформаторних
підстанцій 10/
0,4 кВ сумар-
ною потужніс-

тю 36627 кВА.
Електромережі Лановецького району електрич-

них мереж забезпечують електропостачанням
майже тринадцять тисяч  побутових споживачів
та понад чотириста юридичних споживачів.
Лановецький РЕМ створили в 1961 році, спочат-

ку він знаходився в житловому двоквартирному
будинку, а згодом – у будинку колишньої
Лановецької дизельної електоростанції.
Новосілля лановецькі енергетики святкували в

1984 році на новій ремонтно-експлуатаційній
базі.

Колектив Лановецького району електричних мереж

Передсвяткова нарада в кабінеті начальника Лановецького РЕМ Миколи Бабюка

На святкуванні ювілею Лановецького РЕМ
були присутні понад сто гостей

З нагоди Дня енергетика в тернопільському
обласному краєзнавчому музеї проходить
виставка на тему “Історія електрифікації
Тернопільщини”. На виставці представлено
понад 100 історичних фотографій та цілу
низку документів. Фотовиставка приурочена
Дню енергетика і триватиме до 22 січня
2012 року.
Для виставки відбиралися фото, на яких

представлені в основному люди, щоб
показати, що енергокомплекс Тернопіль-
щини сьогодні працює злагоджено тільки
завдяки наполегливій праці поколінь
енергетиків Тернопільщини.
Електрифікація Тернопільщини розпо-

чиналася із малопотужних ГЕС, які
забезпечували електроенергією лише декотрі
населені пункти, а в більшості – і лише кілька
будинків в містечку, селищі чи місті. Значна
кількість цих гідроелектростанцій на
сьогодні модернізовані і забезпечують
електропостачання в десятки разів більше
споживачів, ніж на початках.
Важлива роль у цьому належить людям,

адже тільки їхніми руками все
встановлювалося та налагоджувалося.
Недаремно професія енергетика на сьогодні
вважається престижною, потреба в ній буде
постійною, адже електроенергія в сучасному
суспільстві займає почесне місце, оскільки,
практично, жодна галузь господарства не
обходиться без  неї. Та й сучасники вже
просто не уявляють свого життя без
електроенергії.
Саме тому, адміністрація ВАТ

“Тернопільобленерго” вирішила на
фотовиставці  на тему “Історія
електрифікації Тернопільщини” показати
тих людей, які своєю працею створювали
енергокомплекс Тернопільської області.

В краєзнавчому музеї –
фотовиставка “Історія

електрифікації
Тернопільщини”
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Історія

Трудовий колектив - це Велика сім’я, і коли  сім’я дружня, то нічого в житті
не страшно. Життя побудоване на різних випробуваннях і ніхто не знає, що
кого чекає. Тому я особисто, як Голова профкому Бучацького РЕМ, хочу
подякувати дуже великій,  гарній  і дружній сім’ї ВАТ “Тернопільобленерго” за
щире розуміння і підтримку, яка була надана на лікування маленької дитини:
Василика Сергійка, якому поставили діагноз – гострий лімфобластичний лейкоз.
Бажаю керівництву, профкому, усім працівникам ВАТ “Тернопільобленерго”,
які відгукнулися із розумінням до чужої біди здоров’я, щастя, добра. Нехай
білий ангел хоронитель завжди Вас всіх оберігає  від усяких негараздів і бід.
Будьте щасливі і радійте життю.

З повагою,голова профкому Бучацького РЕМ
                                                      Пендзей Ліля

ПОДЯКА

 У нашій країні не існує свята, більш улюбленого
народом, ніж Новий рік. Це свято об’єднує всіх і нікого
не залишає байдужим. Всі жителі країни прикрашають
ялинки в своїх будинках барвистими іграшками і
вішають на них новорічні електричні гірлянди.
Традиція прикрашати дерева свічками виникла наба-

гато раніше, ніж можна собі уявити. Наприклад, римля-
ни під час святкування прикріплювали до гілок запалені
свічки. Те ж саме в дні народження “нового сонця” ще
за 2 тис. років до нашої ери робили друїди. Згадки
освітленого дерева зустрічаються в легендах про
короля Артура. Різдвяну ялинку прикрашав свічками і
Мартін Лютер, про що свідчить гравюра XVI століття.
Перші письмові джерела, які свідчать про прикрашан-

ня ялинки свічками, датуються ще XVII століттям -
кілька ялинок стояло в центрі Ганновера. У XVIII ст.,
за твердженням однієї німецької баронеси, у кожному
домі “готується ялинове дерево, вкрите свічками,
солодощами, з чудовим освітленням”. В Англії різдвяне
дерево поставили в 1841 році, коли королева Вікторія
вийшла заміж за Альберта Саксен-Кобургського. Після
цього всі англійці стали наслідувати вінценосну сім’ю.
Приблизно з 1860-х років ялинки вже повсюдно

прикрашали справжніми свічками, які прикріплювалися
до гілок дротом. Поряд з деревом ставилося відро з во-
дою, щоб у разі пожежі можна
було швидко загасити палаючі
гілки. Через небезпеку виник-
нення пожежі свічки на ялинці
зазвичай запалювалися лише на
невеликий період часу
напередодні Різдва. Почина-
ючи з 1870-х років, свічки
кріпилися на гілки з допомогою спеціальних противаг.
Однак, це кріплення було досить важким - свічки
доводилося розташовувати трохи ближче до стовбура
і ризик пожежі в багато разів збільшувався. У 1880-х
роках на зміну важким противагам прийшли маленькі
і досить легкі металеві кріплення. Завдяки цьому свічки
можна було кріпити на кінцях гілок. Але ялинки
продовжували горіти.
Ідея використовувати електричні гірлянди замість

воскових свічок належить англійському телефоністові
Ральфу Морісу. На той час нитки електричних лампо-
чок вже використовувалися в телефонних розподільних
щитах, Морісу лише прийшло в голову розвісити їх на
ялинці. У 1895 році в США виготовлена перша ново-
річна електрична гірлянда, яка прикрашала ялинку
перед Білим домом. Пізніше у 1906 році вуличні
різдвяні ялинки з електричними гірляндами почали
ставити у Фінляндії.
Великої популярності  гірлянди набули у США в 1920-

ті рр. У Радянський Союз електричні гірлянди
потрапили куди пізніше: після Жовтневої Революції
святкування Нового року визнали пережитком мину-
лого, 1 січня стало звичайним робочим днем. Ялинок
у той час було не дістати, завезення іграшок з Німеччи-
ни припинилося, хіба що люди робили прості прикраси
самі. Лише в 1935 р. прийнято рішення відновити
святкування Нового року, тоді Сталін виголосив гасло
“Жити стало краще, жити стало веселіше”, а в січні
1937 р. відбулася перша радянська урочиста новорічна
ялинка в Колонній залі Будинку Союзів - з цього часу
свято знову завоювало популярність.

Запрацювали фабрики ялинкових іграшок,
поступово стали з’являтися й електричні
гірлянди. Перші гірлянди стали випускатися
в кінці 30-х рр. з перервою на час війни, вони
виглядали майже кустарними: звичайні
автомобільні лампочки з’єднані проводом і
пофарбовані в різні кольори. Таку продукцію
випускав Московський електроламповий
завод (МЕЛЗ). Особливою художньою
цінністю такі гірлянди не відрізнялися, проте
радянські ялинки освітлювалися ними досить
довго: в наступні військові роки було не до
витребеньок. Ймовірно, довголітня звичка
багато в чому пояснює популярність таких
найпростіших гірлянд: кольорові лампочки
присутні на ялинках до початку 80-х років.
Зате на період “відлиги” припадають

справжні витвори мистецтва у сфері
ілюмінації новорічних ялинок.
Наприкінці 50-х з’являються гірлянди з

лампочок-фігурок. Усередині фігурки з
товстого скла розміщена нитка розжарення,
фігурка закріплена в цоколі, як у звичайної
маленької лампочки, і розфарбована.
Випускалися лампочки, стилізовані під

китайські ліхтарики.
 З 60-х рр. в СРСР починається широке

виробництво ялинкових гірлянд. Крім
звичайних круглих фарбованих лампочок,
з’являються гірлянди лампочок з подовженою
колбою у вигляді свічок, розфарбованих у
різні кольори, і вкручених в патрончик на
прищіпках (всього 18 шт.). Пізніше така
гірлянда відома під назвою “Краплинка”.
У 70-ті роки дуже популярними для

освітлення ялинок стають ліхтарики. Їх
випускали у величезній кількості, самих
різних видів і форм. Київський кабельний
завод з початку 70-х випускав аналогічну
“Космосу” модель “Ліхтарики”: патрончики
ті ж, тільки на них кріплилися абажури з
кольорової пластмаси, стилізовані під кумедні
китайські ліхтарики.
У Москві і довколишніх областях попу-

лярністю, починаючи з 70-х роках, користу-
валася продукція Московського

електролампового заводу (МЕЛЗ). Тут у
вигляді ліхтариків виконані самі лампочки.
У більшості гірлянд, починаючи з 60-х років,

використовувалися маленькі лампочки з
різьбовим цоколем Е10 (13,5 В, 0,16 А).
Мінімальна кількість лампочок в гірлянді,
розрахованої на 220 В - 18 (так випущені
“Космос”, “Свіча”, “Краплинка” і більшість
невитіюватих гірлянд кінця 80-х), однак
частіше гірлянда робилася з запасом міцності -
на 20 лампочок. Виняток становлять гірлянди
з лампочками-фігурками, а також “Польський”
і “Московський” ліхтарики - в них по 15
лампочок, та й параметри лампочок інші.
 У 80-ті роки з’явилася безліч гірлянд з

нестандартними лампочками: не з різьбовим
цоколем, а з дротяними контактами, причому,
мало не в кожній моделі використовуються
лампочки особливого типу. При перегоранні
знайти заміну буває проблематично.
 На початку 90-х років гірлянди у нас в країні

випускатися перестали, їх витіснили вироби
китайського виробництва. Їх часто називають
“одноразовими”, оскільки виробники економ-
лять на всьому. Тут і низькоякісна пластмаса, і

тонкі дроти, що швидко
рвуться чи розраховані під
напругу 220 кВ, квола
вилка, а самі гірлянди
складаються з найпрості-
ших фарбованих лампо-
чок, що не представляють
ніякого інтересу. Основна

ж відмінна риса китайських гірлянд - миготіння.
Але ця функція пояснюється не стільки з есте-
тичної точки зору (багатьом безперервне ме-
рехтіння, навпаки, здається дратівливим), скіль-
ки з технічної: при безперервному горінні полі-
етиленові патрончики китайських гірлянд
швидко плавляться. Однак, при бажанні, миго-
тіння можна було домогтися і від радянських
гірлянд, якщо підключити їх через спеціальний
прилад-переривник. Випускалося кілька видів
переривників, наприклад, у вигляді робота або
сови з палаючими очима. Прилад ставився під
ялинку і дозволяв включити відразу 2 і більше
гірлянд та налаштувати різні режими миготіння.
Сьогодні досить важко знайти електрогірлянди

радянського часу, як альтернативу китайському
ширвжитку. І все ж, у багатьох, такі гірлянди
збереглися з часів дитинства чи юності. А хтось
розшукує раритети по знайомих, по блошиних
ринках або Інтернет-аукціонах.

Електрогірлянду винайшов телефоніст
Вперше електрогірлянда “засяяла” у 1895 році на головні ялинці США

Перші письмові джерела, які свідчать про прикрашання ялинки
свічками, датуються ще  XVII століттям - кілька  ялинок стояло в
центрі Ганновера. У XVIII столітті, за твердженням однієї німецької
баронеси, у кожному домі “готується ялинове дерево, вкрите свічками,
солодощами, з чудовим освітленням”


