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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Цьогоріч вперше серед працівників ВАТ
«Тернопільобленерго» було проведено виставку
вишивок. На виставці були представлені роботи
вісьмох вишивальниць. А в загальному було
представлено понад  80 робіт вишивальниць.
Свої роботи на виставці представили працівники

ВАТ «Тернопільобленерго», зокрема: Галина
Дзьобко (економічний відділ), Людмила Дячун та
Надія Андрусь (виробничо-технічна служба),
Анна Романишин (служба приладів обліку і
метрології), Оксана Антошків та Надія Храплива
(Збаразький РЕМ), Надія Навроцька
(Підволочиський РЕМ), Любов Марщівська
(Тернопільський міський РЕМ).
Найбільшу кількість робіт на виставку

представила Галина Дзьобко – 33 роботи.
Відвідувачів зачаровували неперевершені вишиті
сорочки пані Галини. Запрошували до столу
неймовірної краси серветки з чудовими
картинами.
Неповторну ніжну посмішку дарував

відвідувачам Ангелик на картині Надії Андрусь
«Ангел».
Про чудову літню пору нагадувала барвиста

картина «Соняшник» виконана Людмилою Дячун.
Далі погляд відвідувачів губився в різнобарв’ї

ікон вишитих бісером у виконанні наймолодшої
майстрині серед енергетиків Любові
Марщівської.
 Комплект картин під назвою «Старе місто»

Надії Навроцької переносив відвідувачів у
неперевершеної краси будинки і на бруківку таку
ніби і рідну і фантастично прекрасну.
Кожен відвідувач обов’язково зупинявся біля

картини Надії Храпливої «Сон», адже вона
викликала бурхливий  вир почуттів у відвідувачів.
Вишите вбрання від Оксани Антошків мріяли

приміряти майже усі відвідувачі виставки, адже
серед різноманіття її робіт красувалася чудова
весільна сукня для нареченої і весільна сорочка
для нареченого.
Перехоплювали подих у відвідувачів збагаченні

неперевершеною силою духовності і віри ікони
вишиті Анною Романишин. Всі представлені
ікони пані Анна спеціально попросила взяти на
кілька днів із церкви, аби передати частинку їхньої
духовності відвідувачам.
Зважаючи на таку велику кількість робіт і на їх

красиве виконання, конкурсна комісія просто не
могла залишити хоча б когось із вишивальниць
без уваги. Кожна із вишивальниць отримала
грамоти за участь у виставці, а також грошові
нагороди. Усі роботи конкурсантів отримали на
свою адресу чимало відгуків, які залишали
відвідувачі в книзі.
Фото із виставки на 4 сторінці.

     На  виставці вишивки
було представлено

понад 80 робіт

Святкували

Шановні колеги!

З повагою,
в. о. голови правління-генеральний

директор
 ВАТ “Тернопільобленерго”

І.Ю.Юхимець

Від імені правління
ВАТ “Тернопільобленерго”

прийміть щиросердечні вітання
з радісним і величним

християнським святом –
Воскресінням Христовим!
    Сердечно вітаючи Вас,

шановні колеги, з Великодніми
святами, щиро зичу щастя
кожній родині,  добробуту,

творчої наснаги в усіх гарних
починаннях!

    Нехай Великодні дзвони
принесуть у Ваші домівки

безмежну радість і достаток,
спокій і благополуччя, щастя і

міцне здоров’я, наповнять серця
добром і милосердям!

    Хай диво Християнського
Воскресіння надихає Вас на добрі

та праведні справи, а
переможний дух надії додає Вам

сил та енергії!
    Радісних  і щасливих Вам

Великодніх свят!

З перших вуст

 З 2012 року пільги лише в межах норм споживання
Згідно прийнятого рішення Конституційного

Суду України всі категорії громадян, які
отримують пільги, тепер будуть мати їх лише в
межах норм споживання. Відповідно до цього
Управління праці та соціальної політики
проінформувало ВАТ “Тернопільобленерго” про
те, що будуть надаватися відшкодування пільг
громадянам, які мають пільги щодо оплати
житлово-комунальних послуг, лише в межах норм
споживання. Детальніше про розміри пільг в оплаті
за спожиту електроенергію для різних категорій
споживачів розповідає директор енергозбуту ВАТ
“Тернопільобленерго” Сергій Оляніцький.
 - Якої частини споживачів Тернопільщини

стосуються ці зміни?
 - Зміни в нарахуванні пільг за оплату

електроенергії будуть стосуватися абонентів, які
мають пільги згідно статті 22 Закону України “Про
міліцію”.
 - Які пільги тепер буде мати дана категорія

споживачів і чим вони будуть відрізнятися від
тих що раніше діяли?
 - До сьогодні працівники міліції були єдиною

категорією споживачів, котрі отримували пільгу

в розмірі 50 відсотків оплати за спожиту
електроенергію без встановлених норм
споживання, хоча всі інші категорії споживачів,
які мають право на пільги в оплаті
електроенергії, мали пільги лише в межах норм
споживання, які встановлені Постановою
Кабінету Міністрів України.
Тепер ця категорія споживачів матиме пільги

в оплаті спожитої електроенергії відповідно до
встановлених норм споживання, які визначені
Постановою Кабінету міністрів України від
01.08.1996 р. № 879 «Про встановлення норм
користування житлово-комунальними
послугами громадянам, які мають пільги щодо
їх оплати».
А саме: у розмірі 75 кВт•год на сім’ю з однієї-

двох осіб на місяць у тому числі, якщо обидва
члени сім’ї мають право на знижку і додатково
15 кВт•год на кожного іншого члена сім’ї а також
осіб, які не належать до членів сім’ї пільговика,
але зареєстровані і проживають у зазначеному
житловому приміщенні (будинку) і мають право
на знижку плати, але не більше 150 кВт•год на
місяць.
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Святкуємо

Монастириському РЕМ – 40 років

До речі

Електрифікація Монастириського району розпочалася у 1933 році, коли було створено фірму
“Електрифікація у Монастирську” і дано дозвіл на будівництво дизельної електростанції з двигуном
36 кінських сил і генератором 24,5 кВт та розподільчих мереж 380/220 В, довжиною 400 метрів.
До кінця 1933 року електростанція почала працювати, на ній був встановлений дизель-генератор

німецької фірми “Бенц” потужністю 24 кВт.
Ця електростанція “пережила” війну і ще довго служила споживачам у післявоєнний період.
У зв’язку з ростом споживання в червні 1950 р. був додатково встановлений дизель-генератор цієї

ж фірми, 24 кВт, а у вересні 1950 р. – фірми “Кортінг” потужністю 100 кВт.
Електрифікація сільських населених пунктів Монастирського району розпочалась в 1953 р. із

закінченням Будівництва Коропецької ГЕС в с. Велеснів на р. Коропець.

20 квітня цього року Монастириський район
електричних мереж святкуватиме сорокаріччя з
часу створення.
Монастириський  РЕМ уже понад п’ять років

займає перше місце у рейтингу роботи районів
електричних мереж за виконанням основних
показників фінансово-виробничої діяльності. У
2010 році оперативно-виїзна бригада Монасти-
риського РЕМ зайняла перше місце у фінальних
змаганнях конкурсу професійної майстерності
серед оперативно-виїзних бригад ВАТ
“Тернопільобленерго”.
“З нагоди святкування ювілейної дати, ми розро-

били спеціальний буклет із фотографіями  праців-
ників та начальників Монастириського РЕМ, аби
показати коротеньку історичну розповідь у фо-
тографіях про розвиток нашого району елект-
ричних мереж, – розповів начальник Монасти-
риського РЕМ Ігор Іванців. – Таку пам’ятку у
фотографіях ми будемо роздавати гостям, щоб
вони знали про тих людей, котрі працювали та
працюють щодня для надійного забезпечення
електропостачанням споживачів нашого
району.”
Господарство Монастириського РЕМу

складається із майже 365 кілометрів повітряних
та кабельних ліній електропередач напругою 10
кВ, майже 485 кілометрів ліній електропередач
напругою 0,4 кВ і 220 трансформаторних
підстанцій та розподільчих пунктів 10/0,4 кВ
загальною потужністю 27422 кВА.
Колектив РЕМу із майже 80 осіб забезпечує

електропостачанням Монастириський район, а

це – 11575 побутових та 436 юридичних
споживачів.
Монастириський РЕМ створений у 1972 році

на базі експлуатаційної дільниці Бучацького
району електромереж. Першим начальником
РЕМ був призначений випускник Львівського
сільськогосподарського інституту  Неділенко
Михайло Максимович. Після переходу його на
іншу посаду начальником РЕМ працював Дяків
Степан Володимирович, головними інженерами
– Дяків Богдан Йосипович та Коропецький
Зеновій Михайлович.
Зараз керівництво колективом здійснює

начальник Іванців Ігор Леонович, головним
інженером працює Білий Анатолій Степанович.
У Монастириському районі електричних мереж

працює чимало династій енергетиків, серед них
династія Вернеї, Махно та Барна.
Варто згадати  добрим словом і ветеранів: Кочан

Михайла Олексійовича, Гала Дмитра Івановича,

Пиж Михайла Васильовича, Тимура Яківа
Григоровича,  Махно Степана Йосиповича,
Торконяк Володимира Даниловича, Ванат Івана
Миколайовича, Куриляк Ольгу Дмитрівну і
багато інших.
Монастириські ремівці за час своєї роботи

заснували чимало традицій, які передаються
молодим працівникам. Любить колектив РЕМу
відпочивати разом, зокрема часто організовують
різні екскурсії, які проводять в основному
сім’ями. Нещодавно вони відвідали Зарваницький
духовний центр та побували у Карпатах.
 З нагоди 40-ка річчя святкування РЕМу дев’ять

працівників отримають грамоти від адміністрації за
професійну майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм та самовіддане служіння обраній справі.
На святкування будуть запрошені перші особи
району. Для монастириських енергетиків працівники
Монастириського районного будинку культури
організовують святковий концерт.
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За два роки – десять вишитих ікон
Анна Романишин кваліфікований слюсар 5 розряду та вміла вишивальниця

З перших вуст

  - Пані Анно, розкажіть як з’явилося бажання
вишивати і яка найперша вишивка?
 - Мама дуже гарно вміла вишивати і вишивала

завжди, а я вишиваю із 10 років. Ще маленькою
мама давала мені в руки шпильку і папір і я ніби
вчилася вишивати.
Найпершою вишивкою була серветка, яка і до

цього часу зберігається в мами.
 - А у вашій родині окрім вас із мамою ще

хтось вишиває?
 - Ні. В мене є рідна молодша сестра, вона зараз

проживає в Італії, і ніколи в житті не вишивала.
Просто не хотіла, і тепер, коли захоче чогось
вишитого, то просить мене.
 - А першу ікону як почали вишивати?
 - Першу ікону почала вишивати, коли приїхала

в рідне село і пішла до церкви, там якраз зробили
ремонт і люди захотіли вишитих ікон в церкву. І
хоча багато хто вміє гарно вишивати в селі, але
братися за вишивання ікони не дуже хотіли. Саме
тоді я вирішила, що і так вечорами важливої
роботи немаю, то спробую вишивати. От так і
почалася робота над першою іконою.
 Коли вишивала першу ікону, то кожен на роботі

хотів поставити хрестик на іконі. В загальному
до завершення на цій іконі понад 15
співробітників та сусідів вишили хто скільки міг
хрестиків. Я ту ікону подарувала церкві в своєму
рідному селі Покропивна Козівського району.
На першу ікону пішло понад 100 кольорів.
- Вже наступну як розпочинали вишивати, то

вже відчували себе впевненіше?
- Другу ікону «Свята родина» вишила в

подарунок священнику нашої церкви в селі
Покропивна. Там була просто така історія, що
він дуже хотів вишитої ікони собі додому і їздив
двічі в Закарпатську область, адже там є гарна
майстриня, яка вишиває
ікони але першого і
другого разу вона
починала вишивати
ікону для священника
проте так виходило, що вона їх продавала. І я
тоді собі вирішила вишити йому в подарунок
ікону.
Подарунок був для нього несподіванкою,

оскільки я принесла ікону на освячення в церкву,
він її освятив. Потім сказав трошки про мене, що
я молодець, що виконую таку «ювелірну» роботу.
Адже вишивати, то дар Божий, а вишивати ікони,
то дар і Боже благословення. І коли мій дядько,
взяв ікону в мене з рук і сказав, що ікона була ви-
шита спеціально в подарунок священникові, то
він розплакався.
 - Ви вишиваєте тільки в подарунок чи на

продаж теж?
 - Я ще жодної своєї роботи не продала. Третю

ікону вишила в подарунок для Тернопільської
церкви Івана Богослова, що в парку
Національного відродження. Але там була така
ситуація, що я вишила ікону і тоді зателефонувала
до священника запитатися, коли можна принести
ікону на освячення, бо я хочу подарувати її
церкві, то він спочатку відповів, що не впевнений
чи потрібна їм вишита ікона Але приїхав сам
особисто до мене додому аби подивитися на
ікону і був дуже здивований. Тоді особисто
сказав, що така красива і цінна річ для церкви
буде великим подарунком.

  Для церкви
в селі я також
в и ш и л а
х о р у г в и ,
п о в н і с т ю
н а б і р ,
скатертини і
н а в і т ь
закладки для
с в я щ е н н и х
книг – все в
одному стилі.
В ці вишивки
« ц е р к в у
о д я г а ю т ь »
лише на великі
свята.
 - Вишивати

–  це робота
не з легких,
тут потріб-
на і увага, і
е с т е т и ч н е
бачення. Що
о с о б и с т о
вам допо-
магає в ро-
боті?
- Перед тим як розпочати нову роботу,

обов’язково йду в церкву просити благословення
у священника до роботи.
 Я собі ставлю завдання вишити в день до однієї

тисячі хрестиків,  інколи і більше, було що і понад
дві тисячі хрестиків вишивала в день.
Найбільша допомога для мене – це віра в Бога.
 - Для такої роботи потрібно ще й час

знаходити?
 - Час для вишивання

намагаюся знаходити щодня,
ну хіба у свята та в неділю не
вишиваю. Інколи і до третьої
ночі можу вишивати.

 В мене є хороша подруга, з якою знаємося ще з
дитинства, то вона також вишиває. І може так
бути, що в першій ночі телефоную до неї і
питаюся, “чи вишиваєш”, а вона відповідає “так”,
то в нас уже звичка вироблена з роками. Навіть в
обідню перерву намагаюся знайти час для
вишивання.
- Кажуть, що така робота як вишивання

дуже заспокоює людину. А як на вас впливає
вишивання?
 - До вишивання мене мов магнітом тягне.

Справді, то є дуже заспокійлива робота. Я коли
вишиваю хоча б годину в день, то ніколи немаю
проблем із тиском.
- Яку із своїх робіт ви вважаєте найважчою

на сьогодні?
- Ікони вишивати – то важка робота, але

найважче вишивати з фотографії. Мене один раз
попросили вишити мисливців із дикими
кабанами, то я так переживала чи все вийде. Бо
на комп’ютері розбивали на клітинки, а потім я
підбирала кольори і вже тоді все вишивала. Через
кілька хрестиків порівнювала із фото і дивилася
чи співпадає.
А коли вишивала автопортрет співробітника, то

дуже боялася братися за вишивку обличчя. Хоча
і вже ніби вишивала ікони неодноразово, але тут

був страх, адже я цю людину добре знаю.
 - Кажуть, що вишивальниці з досвідом вже

самі можуть складати схеми і навіть
вишивати без схем. У вас таке буває?
- Інколи буває таке, що просто хочеться щось

вишивати, саме якийсь певний узор і от беруся і
вишиваю без схеми. В роботі я завжди намагаюся
використовувати ніжні кольори. Мені не дуже
подобаються крикливі і яскраві кольори. В схемах
намагаюся замінювати яскраві кольори більш
ніжнішими. Інколи і схеми змінюю на власний
смак.
- До вас часто звертаються по допомогу

вишивальниці?
- Так, я ніколи не відмовляю. Бувало, що

приносять схеми і вишивки до мене додому і
питаються поради, які вибрати кольори. Багатьох
дітей я вже навчила вишивки – і родичів, і сусідів.
Одного разу заставила знайому повністю
розторочити всю серветку, бо була одна помилка.
Зате тепер вона мені дякує, що я тоді так зробила
і вишиває дуже гарні картини.
- А взагалі скільки часу йде на виготовлення

однієї роботи?
- За два роки вишила 10 ікон і три картини. В

першій іконі було 98 тисяч хрестиків, а в найбіль-
шій 136 тисяч хрестиків і понад 100 кольорів.
Тільки одна ікона є, яка вишита 4 кольорами.
Щороку вишиваю  по рушнику і всі в подарунок.
Багато вишивок роблю для хрещення немовлят.

Маю сім похресників.
 На жодній своїй вишивці я не ставила підпису.

А знайома мене переконує, що потрібно
попідписувати свої картини, оскільки вони будуть
передаватися із покоління в покоління.
- Серед різноманіття ваших вишивок є якась

найулюбленіша та найрідніша?
- Вони всі для мене як діти. В кожен рух голки

вкладаю частинку своєї душі. Найулюбленіша моя
робота – вишита подушка із тигром.

До вишивання мене мов магнітом тягне.
Я коли вишиваю хоча б годину в день,
то ніколи немаю проблем із тиском.
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