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 Енергію праці — енергетиці краю!
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Під кінець 2011 року тернопіль-
ська газета “Номер один” підбила
підсумки того, що вдалося досягти
Тернопільщині за прожитий рік і
оцінити внесок відомих людей,
керівників чи рядових спеціалістів
в розвиток області. Згідно даного
рейтингу в десятку людей, які
зробили найбільший внесок в
розвиток та процвітання Терно-
пілля увійшов в. о. голови
правління-генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго” Ігор
Юхимець. Тож тепер, окрім По-
чесного звання “Заслужений
енергетик України” та  нагрудного
знака “Честь і слава Тернопілля”
Ігор Юхимець отримав звання
“Персона року-2011”.
Це і не дивно, адже Ігор Юхимець

працює на благо Тернопільщини
вже понад 12 років.
 З його ініціативи оновлюються

електромережі, впроваджується
передове енергетичне  обладнання та
прокладаються нові лінії електропередач.
 В сучасних  умовах енергетикам приходиться

щодня працювати не лише, щоб електропостачання
споживачів області було налагодженим, але й
знаходити кошти для того, щоб модернізувати та
підтримувати в належному стані електромережі.
У 2011 році споживачам області відпущено близь-

ко 1 мільярда 194 тисячі кВт. год. електроенергії
на загальну суму майже 643 мільйони гривень.
  Рівень оплати придбаної у ДП “Енергоринок”

Ігор Юхимець став
“Персоною року-2011”

З ініціативи керівництва Профспіл-
кового комітету ВАТ “Тернопільобл-
енерго” та з нагоди свята 8 Березня,
оголошується конкурс на кращу
вишиванку.
“Багаточисельний колектив терно-

пільських енергетиків наповнений не
лише хорошими спеціалістами, але
й творчими людьми, – говорить
голова Профспілкового комітету ВАТ
“Тернопільобленерго” Петро Осад-
чук. – Оскільки найближчим святом
є 8 Березня – свято жіночності, то
ми вирішили організувати конкурс
на кращу вишиванку. До участі в
конкурсі запрошуються усі майстри-
ні, які вміють вправно володіти
голкою з ниткою та хочуть показати
свої роботи колегам”.
Про те, що колектив енергетиків

наповнений творчими людьми,
показала самостійно організована
концертна програма до Дня енерге-
тика, яка виявила багато талантів в
працівників енергокомпанії.
Виставка конкурсних робіт розпоч-

неться з 1 березня і триватиме до 7
березня, а вже 9 березня стануть
відомі імена найкращих майстринь з
вишивки серед працівників ВАТ
“Тернопільобленерго”. До участі в
конкурсі запрошуються усі праців-
ники Товариства (працівники усіх
служб та районів електричних
мереж). Визначення переможців
відбуватиметься на основі думки усіх
працівників, хто завітає подивитися
на роботи, а підбивати підсумки буде
конкурсна комісія.
Конкурсні роботи потрібно буде

надавати у Профспілковий комітет
ВАТ “Тернопільобленерго” до 5
березня 2012 року. До конкурсної
роботи потрібно буде заповнити так
званий “Паспорт роботи”, де вказати
прізвище, ім’я, по-батькові автора,
посаду та структурний підрозділ, де
працює автор та контактні дані.
Переможці будуть нагородженні

дипломами та грошовими винагоро-
дами.

Конкурс вишивок
серед енергетиків

КОНКУРС

електроенергії становить 100%.  Втрати
електроенергії в мережах  області склали 17,52%
при нормативі 18,69 %, що дало змогу
зекономити майже 17 мільйонів кВт.год.
  У 2011 році енергетики Тернопілля збудували

в загальному 52,5 кілометри ліній електропереач
та 11  трансформаторних підстанції до них.
  Протягом  2011 року середня заробітна плата

штатного працівника ВАТ “Тернопільобл-
енерго” підвищилася на 21,3 % по відношенню
до 2010 року.

Енергетики Тернопілля отримали
нагороди з нагоди свята

 22 грудня енергетики України відсвяткували своє
професійне свято. З нагоди свята тернопільські
енергетики отримали чимало нагород та премій.
Зокрема, Почесне звання “Заслужений енергетик

України” отримав Сеньківський Володимир
Михайлович – заступник начальника з енергозбуту
Бережанського РЕМ.
З нагоди професійного свята Дня енергетика за

багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці було відзначено та
премійовано наступних працівників: Сенчук
Романію Антонівну – майстра 2 групи (рейдової
бригади) Чортківського РЕМ, Мартинишина Ігоря
Євгеновича – електро-монтера з випробувань та
вимірювань 4 групи Козівського  РЕМ, Павлика

Святкували

Михайла Володимировича – електромонтера з
ремонту повітряних ліній електропередачі 5
розряду служби ліній електропередачі 35-110
кВ, Сліпця Сергія Володимировича –
електрослюсаря з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв 5 розряду служби
підстанцій 35 кВ і вище, Гевка Ореста Івановича
– токаря 5 розряду цеху з ремонту обладнання,
Кубей Світлану Орестівну – інженера дільниці
енергозбуту Борщівського РЕМ, Старуха Олега
Олексійовича – електромонтера ОВБ 5 групи
Кременецького РЕМ, Прокопчика Григорія
Максимовича – тракториста 5 розряду
Шумського РЕМ.

Закінчення на 2-й стор.

Здобутки



2 стор. №1, січень-лютий  2012 року ТЕРНОПІЛЬ
ЕНЕРГО

З перших вуст

Початок на 1-й стор.
Грамоту Міністерства енергетики та вугільної

промисловості отримали четверо працівників
Товариства: Березовський Володимир Йосипович
– інженер-диспетчер груповий 2 категорії
Чортківського РЕМ, Буздиган Анатолій
Олексійович – електромонтер енергозбуту
(рейдової бригади) 4 групи Шумського РЕМ,
Когут Володимир Васильович – електромонтер
ОВБ 5 групи Підволочиського РЕМ, Півцьо Іван
Юліанович – електромонтер з експлуатації
розподільчих мереж 4 групи Заліщицького РЕМ.
Почесну грамоту Тернопільської обласної

державної адміністрації отримали п’ятеро праців-
ників підприємства: Кондратєва Лариса
Ярославівна – начальник відділу збуту
електроенергії, Шиліга Василь Михайлович –
провідний інженер служби енергонагляду, Плакса
Дмитро Павлович – електромонтер з ремонту
повітряних ліній електропередачі 5 розряду
служби ліній електропередачі 35-110 кВ,
Трибухівський Богдан Володимирович –
електромонтер з ремонту апаратури релейного
захисту й автоматики 6 розряду служби релейного
захисту і електроавтоматики, Яцунда Роман
Богданович – провідний інженер-керівник групи
радіорелейного зв’язку служби засобів
диспетчерського і технологічного управління.
Також, п’ятеро енергетиків були нагороджені

Почесною грамотою від Тернопільської обласної
ради: Вербицький Руслан Романович – старший
майстер 1 групи служби приладів обліку і
метрології, Галунка Іван Миколайович – майстер
2 групи Бучацького РЕМ, Ющишин Василь

Енергетики Тернопілля отримали нагороди
з нагоди свята

Михайлович – електромонтер ОВБ 5 групи
Збаразького РЕМ, Данилюк Віктор Леонтійович
– інженер дільниці енергозбуту Кременецького
РЕМ, Дудар Михайло Васильович – майстер 2
групи Підволочиського РЕМ.
Подяку від Тернопільської міської ради

отримали п’теро працівників Тернопільського
міського РЕМ: Мовчан Дарія Петрівна –
заступник начальника РЕМ з енергозбуту,
Колодій Ольга Василівна – бухгалтер, Малюга
Роман Романович – майстер 2 групи (по
приладах обліку електроенергії), Совин Михайло
Володимирович – електромонтер з ремонту та
монтажу кабельних ліній 5 розряду, Пасічник
Володимир Іванович – електромонтер з
експлуатації розподільчих мереж 4 групи.
За довголітній стаж роботи та сумлінне

ставлення до своїх посадових обов’язків десять
працівників ВАТ “Тернопільобленерго” були
нагородженні годинниками: Бельська Марія
Станіславівна – інженер 1 категорії відділу кадрів,
Свідерська Тетяна Василівна – бухгалтер групи
обліку основних фондів бухгалтерії, Марценюк
Марія Михайлівна – начальник відділу праці і
заробітної плати, Голуб Ольга Ярославівна –
інженер 1 категорії відділу збуту електроенергії,
Дячун Людмила Павлівна – інженер 1 категорії
виробничо-технічної служби, Бартошів Мирон
Петрович – провідний інженер-керівник групи
№ 2 релейного захисту і електроавтоматики,
Дідик Роман Богданович – провідний інженер-
програміст служби розвитку та підтримки
програмного забезпечення, Фесина Юрій
Михайлович – інженер дільниці енергозбуту

Вже третій рік споживачі електричної енергії
Тернопільської області мають змогу отримати
безкоштовні консультації в інформаційно-
консультаційному центрі (ІКЦ) ВАТ
“Тернопільобленерго”. Якщо порівнювати
кількість звернень споживачів за безкоштовною
консультацією до енергетиків, то варто
відмітити, що протягом 2011 року кількість
звернень зросла у два з половиною рази.
“За три роки нашої діяльності кількість звернень

помітно зростає, так протягом 2011 року за
консультаціями звернулося 258 споживачів, а для
порівняння в 2010 році – кількість звернень
становила 100, –розповідає Тетяна Гудошник
начальник інформаційно-консультаційного
центру ВАТ “Тернопільобленерго”. – Найбільше
звернень споживачів стосувалося питань
надійності та якості електроенергії – 80 звернень,
а також 58 звернень споживачів було з питань
розрахунків за електроенергію та використаних
пільг”.

На кожне звернення до ІКЦ споживачі
отримують відповідь. Якщо звернення споживача
потребує прибуття спеціалістів на місце, то
виїздять спеціалісти РЕМ, які усувають причину,
яка призвела до перевищення або зменшення
нормативної величини напруги. При необхіднос-
ті до цієї роботи залучаються спеціалісти метро-
логічної служби енергопостачальної компанії, які
спеціальним сертифікованим  приладом
заміряють необхідні  технічні параметри .
 “Хочемо поінформувати наших абонентів, що

розрахунки зі споживачами проводяться за
допомогою спеціальної комп’ютерної програми
по наданих в РЕМ показниках електролічильника,
які знімають самі абоненти, або працівники
енергопостачальної компанії. На результати
розрахунків впливають дати надання цих
показників. У випадку, коли інформація була
надана не в останній день місяця, а в його
середині, комп’ютерна програма ділить
надходження електроенергії за минулий місяць

    Протягом року кількість звернень за безкоштовними консультаціями до
тернопільських енергетиків зросла у два з половиною рази

За рік – понад 250 безкоштовних консультацій
споживачам

на середньодобове – і тому результат не буде
відповідати фактичному споживанню за звітний
період. Проте, в наступний місяць величина
надходження буде відрегульована згідно поданих
показників лічильника, – роз’яснює Тетяна
Гудошник. – Це стосується і пільговиків. Якщо
пільговик не подає показники лічильника кожного
місяця, то ці пільги сумуються в наступному
місяці. Для того, щоб уникати  непорозумінь,
споживачам потрібно подавати показники
електролічильника  в РЕМ в останній день місяця
і оплату за використану електричну енергію
проводити щомісячно”.
Значна кількість звернень абонентів стосується

тимчасового припинення електропостачання у
зв’язку з проведенням планових ремонтів
розподільчих мереж 10 та 0,4 кВ та чистки трас
від гілля дерев. Інформація про проведення
ремонтної компанії в розподільчих мережах 10 і
0,4 кВ надається не тільки у ЗМІ, але й у місцеві
виборні органи – міські, селищні та сільські Ради.

Святкували

 З нагоди Дня енергетика, в загальному, преміями та нагородами відзначили майже
150 працівників ВАТ “Тернопільобленерго”

Збаразького РЕМ, Татарин Андрій Ігорович –
інженер 2 категорії керівника групи
Монастириського РЕМ, Пона Василь
Михайлович – електромонтер з експлуатації
електролічильників 4 групи Тернопільського
міського РЕМ.
Також, за багаторічну сумлінну працю та

високий професіоналізм п’ятдесят працівників
Товариства нагороджені Поченими грамотами
Центральної Ради незалежної профспілки
енергетиків а грамотами від адміністрації
Товариства – п’ятдесят п’ять працівників.
За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня

енергетика було здійснено одноразову грошову
виплату колишнім працівникам-пенсіонерам ВАТ
“Тернопільобленерго”.
З нагоди Дня енергетика, за професійну

майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм, самовіддане служіння обраній справі
та за зайняті перші п’ять місць та шосте
стимулююче, згідно рейтингу роботи районів
електричних мереж за виконання основних
показників фінансово-виробничої діяльності
нагороджено: за зайняте перше місце –
Монастириський РЕМ, за зайняте друге місце –
Бучацький РЕМ, за зайняте третє місце –
Підгаєцький РЕМ, за зайняте четверте місце –
Збаразький РЕМ, за зайняте п’яте місце –
Зборівський РЕМ, за зайняте шосте місце –
Борщівський РЕМ.
З нагоди свята колектив енергетиків організував

собі святкову програму, де виявилися таланти
серед багатьох працівників. (Фото на 4-й стор.)
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Втрати

Проблема крадіжки енергообладнання завжди
була актуальною для  енергетиків. А в минулому
році сума нанесеного збитку збільшилася, адже

 За рік енергетиків Тернопільщини обікрали на
суму понад 100 тисяч гривень

 Найбільше від крадіїв постраждали Бережанський та Козівський райони, де
зловмисники завдали шкоди енергетикам на загальну суму майже 50 тисяч гривень

протягом 2011 року на Тернопільщині сталося
15 крадіжок енергообладнання, що завдало
енергетикам області загального збитку на суму
106,40 тисяч гривень. Для порівняння, протягом
2010 року енергетиків Тернопільщини обікрали
на загальну суму  97 тисяч гривень.
В загальному в тернопільських енергетиків у

2011 році викрали 17,08 кілометрів алюмінієвих
проводів, 28 кілограм алюмінієвих шин, 6 метрів
кабеля 10 кВ, 4 штуки камер КСО, 2 штуки
д в е р н и х
полотен, 2
опори, один
кущоріз та
о д и н
трансформатор.
“Найціннішою

є втрата  камер КСО, алюмінієвого проводу та
трансформатора, – розповідає заступник
головного інженера з розподільчих мереж ВАТ
“Тернопільобленерго” Роман Дорош. –
Викрадений алюмінієвий провід, разом із
відновлювальними роботами, обійшовся енер-
гетикам в суму понад 60 тисяч гривень, викра-
дені камери КСО, разом із відновлювальними
роботами – у понад 20 тисяч гривень, а встанов-
лення нового трансформатора – майже у 15 тисяч
гривень”.
Найбільше від рук крадіїв постраждали

Бережанський, Козівський,  Кременецький та
Лановецький райони Тернопільщини. В Бережан-
ському районі безслідно зникло 4 камери КСО,
28 кілограм алюмінієвих шин, 6 метрів кабеля 10
кВ та 2 штуки дверних полотен. В Козівському
районі злодії поцупили 3,99 кілометрів
алюмінієвого проводу та трансформатор. В
кременецьких ремівців, протягом 2011 року,
зникло 3,7 кілометрів алюмінієвого проводу, а в
лановецьких – 3,17 кілометрів алюмінієвого

проводу та 2
штуки опор.
Цьогоріч злодії

винесли з собою
не лише кольорові
метали, а й
поцупили кущоріз

в Заліщицьких енергетиків, купівля нового
обійшлася енергопідприємству в суму майже 7
тисяч гривень.
Всі матеріали по крадіжках перебувають на

розслідуванні в РВ УМВСУ.
Щороку енергетики наголошують на тому, що

електроенергія окрім користі може стати
причиною нещасного випадку, проте
зловмисників такі попередження не лякають. Вони
заради кількох сотень гривень наражають на
небезпеку своє життя, яке безцінне.

Роман Дорош, заступник головного інженера
з розподільчих мереж

Щороку енергетики наголошують на тому,
що електроенергія окрім користі може стати

причиною нещасного випадку, проте зловмисників
такі попередження не лякають

Втрати

Протягом 2011 року працівниками ВАТ
“Тернопільобленерго” було зафіксовано 584 ви-
падки крадіжки електроенергії, з них 447 у побу-
товому секторі та 137 – у юридичному. Якщо
порівнювати з 2010 роком, то кількість
зареєстрованих фактів електрокрадіжок
зменшилася в загальному на 334 випадки, суттєво
зменшилася кількість крадіжок серед населення
області – на 306 випадків, повідомив помічник
голови правління-генерального директора ВАТ
“Тернопільобленерго” з координації та контролю
енергозбутової роботи в РЕМ Володимир Гумен.
“За порушення “Правил користування

електричною енергією” (ПКЕЕ) у 2011 році
юридичним споживачам донараховано 1 мільйон
158 тисяч гривень, а побутовим – 920 тисяч
гривень. За повторне підключення побутові
споживачі області заплатили 228 тисяч 244
гривні, – розповідає Володимир Гумен. – В
загальному, за борги перед енергетиками, в 2011
році було відключено 7 тисяч 816 абонентів”.
Найбільше актів про порушення серед

побутових споживачів складено в Бережансь-
кому районі – 54 акти на загальну суму майже
55 тисяч гривень, в Борщівському районі – 52
акти на загальну суму понад 131 тисяча гривень,
а також в Тернопільському районі – 48 актів на

загальну суму понад 83 тисячі гривень.
Серед зафіксованих фактів порушень

ПКЕЕ юридичними споживачами
найбільше актів у 2011 році складено в
Борщівському районі – 40 на загальну
суму понад 113 тисяч гривень, в
Заліщицькому – 37 актів на загальну суму
понад 145 тисяч гривень.
Володимир Гумен наголосив, що

порушники, втручаючись в роботу
енергообладнання, не лише порушують
“Правила користування електричною
енергією”, але й наражають на небезпеку
себе та своїх близьких. Адже
несанкціоноване використання
електроенергії може спричинити
замикання в електромережі або ж
перепади напруги, що може мати
непередбачувані наслідки.
Про факти виявлення крадіжок

електроенергії споживачі Тернопільської
області можуть повідомити на гарячу
лінію ВАТ “Тернопільобленерго” за
номерами телефонів 23-96-20 (з 8 до 17
години) та 23-64-72 (в інший період
доби) або ж звернутися безпосередньо в
район електричних мереж.

На Тернопільщині поменшало крадіжок
електроенергії

Володимир Гумен, помічник голови правління-
генерального директора з координації та контролю

енергозбутової роботи в РЕМ
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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