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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

У житті держави та кожного з нас є
свята, які займають окреме місце в
наших серцях та душах. Без сумніву, до
таких дат належить особливе свято
– День Незалежності України.
Це свято об’єднує всіх, хто шанує

славну історію своєї Вітчизни і вірить
в її гідне майбутнє. Воно стало
втіленням героїзму, стійкості,
безприкладної мужності і величі духу
нашого народу, символом єдності,
благополуччя і процвітання нашої
держави.
З нагоди свята щиро бажаю Вам

міцного здоров’я, добра, достатку, миру,

 Шановні тернополяни!

В. о. Голови правління-
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
  І.Ю. Юхимець

наполегливості та перемог у вирішені
важливих проблем. Від усієї душі зичу
Вам благополуччя та щастя! Успіхів
в усіх починаннях, підтримки вірних
друзів, міцної опори у сім’ї та
впевненості в майбутньому!
Хай свято Незалежності духмяним

серпневим запахом українського хліба
принесе у ваш дім щастя і добро,
порозуміння та злагоду!

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” прийміть мої щирі вітання з днем народженням нашого
стародавнього і вічно молодого Тернополя!
Тернопіль – унікальний осередок культури, давня опришківська земля із шедеврами черняхівської та трипільської

культур, золотими куполами неповторних соборів. А нинішнє покоління, живучи у цьому чудовому місці має
велику честь продовжувати добрі й мудрі традиції, зберігати та примножувати численні здобутки своїх пращурів.
З нагоди свята бажаю, щоб лихо оминало Вас, щоби добро не забувало дорогу до вашої оселі, щоб радість

переповнювала, а здоров’я примножувалося. Зичу Вам любові, мудрості, поваги та терпіння! Нових Вам перемог
і творчих злетів!

Дорогі колеги!

В. о. Голови правління-генеральний  директор ВАТ “Тернопільобленерго” І. Ю. Юхимець
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Відпочинок

Протягом пів року за безкоштовними консульта-
ціями до енергетиків в Інформаційно-
консультаційний центр ВАТ “Тернопіль-

За пів року понад 150 звернень
визначеному законодавством порядку, або
документа, що підтверджує право користування
об’єктом, або його частиною.
Споживач повинен звернутись у відповідний

РЕМ із заявою про встановлення ще одного
лічильника та мати при собі такі документи:
право власності на частину квартири / будинку,
паспорт та ідентифікаційний номер. Йому за
адресою м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2
будуть видані технічні умови. Споживач має
розробити проект на встановлення окремого
приладу обліку електроенергії, звернувшись до
ВАТ “Тернопіль-обленерго” або до сторонньої
організації. У подальшому проводяться роботи
згідно з проек-том, після чого працівники
енергопостачальної компанії перевіряють всі
виконані роботи та нада-ють остаточний дозвіл
на встановлення окремого електролічильника.
Між споживачем та енерго-компанією
укладається договір про відкриття окремого
розрахункового рахунку на його ім’я.
Додаткову інформацію та безкоштовні

консультації можна отримати в робочий час за
телефоном 23-96-20.

Крадіжки

Рішення НКРЕ про підвищення тарифів
торкнеться лише 519 побутових споживачів
або 0,1 відсотка населення Тернопільщини.
Тобто ті, хто споживають до 150 кВт годин
в місяць як в сільській місцевості, так і в
місті будуть оплачувати за тим самим
тарифом, також за тим самим тарифом
будуть оплачувати електроенергію ті
абоненти, котрі споживають понад 150 кВт
годин на місяць і до 800 кВт годин на місяць
включно.
 “На обсяг споживання до 150 кВт*год. в

місяць включно тариф для жителів сільської
місцевості становить 25,92 коп. за 1
кВт*год., для населення, яке проживає в місті
– 28,02 коп. за 1 кВт*год. На обсяг
споживання понад 150 кВт*год на місяць
жителі сільської місцевості оплачують за
тарифом 33,72 коп. за 1 кВт*год., а жителі
міст – 36,48 коп. за 1 кВт*год. – пояснює
директор енергозбуту ВАТ
“Тернопільобленерго” Сергій Оляніцький.
– Населення, яке споживає понад 800
кВт*год на місяць включно має сплачувати,
починаючи з 1 липня 2012 року, 95,76 коп.
за 1 кВт*год., незалежно від місця
проживання”.
  Зазначене рішення НКРЕ про збільшення

тарифів для груп населення, які споживають
більше 800 кВт*год. на місяць не стосується
соціально-вразливих категорій населення,
а саме багатодітних, прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу.
 За додатковою інформацією потрібно

звертатися в Інформаційно-консультаційний
центр ВАТ “Тернопільобленерго” за
телефоном 23-96-20 або ж безпосередньо в
абонентський відділ відповідного РЕМ.

Тарифи

Тарифи підвищилися
не для всіх

Протягом шести місяців цього року на
Тернопільщині викрали енергообладнання на
загальну суму 63,67 тисячі гривень.
Як повідомив заступник головного інженера з

розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго”
Роман Дорош, набільших збитків енергетики
зазнали від втрати трансформатора – 30,8 тисяч
гривень та 0,65 кілометрів огорожі, вартість якої
становить 20,97 тисяч гривень, та 4,7 кілометрів
алюмінієвих проводів загальною вартістю 11,9
тисяч гривень.
“Найбільша крадіжка трапилася в Борщівському

районі, – розповідає Роман Дорош. – Там злодії

 Викрали енергообладнання на суму
понад 60 тисяч гривень

проникли на трансформаторну підстанцію 10/
0,4 кВ і винесли звідти трансформатор.  Загальна
сума нанесено енергетикам збитку в даному
районі становить 30,8 тисяч гривень.”
Всі матеріали перебувають на розслідуванні в

правоохоронних органах.
Енергетики наголошують, що крадіжка

енергообладнання може призвести до нещасного
випадку, як із самим крадієм так і з людьми, які
можуть випадково потрапити під небезпечну дію
електричного струму через порушення
нормальної роботи енергообладнання діями
викрадача.

80 сімей з дітьми — а це 320 осіб
— цьогоріч оздоровилися на базі
відпочинку “Енергетик”, що у
селищі Залізний Порт Херсонської
області. Загалом на літній сезон на
південь обласний профспілковий
комітет організував вісім заїздів
щоразу для 10 сімей.
“Цього року відпочинковий сезон

на Херсонщину розпочався з 17
червня, — розповідає голова
профспілкового комітету ВАТ
“Тернопільобленерго” Петро
Осадчук. — А останній заїзд — на
20 серпня. На 10 днів путівка для
родини обійшлася  у суму 1140
гривень”.
 Крім того, за літо, частково за

кошти профкому, оздоровили 113
дітей. Із них — 38 дітей відпочили
в таборі “Зорепад” Теребовлянського району, 6
дітей – у дитячому таборі “Веселка” у селі
Петриків Тернопільського району, 23 дитини
їздили у табір “Лісовий” у село Скоморохи
Бучацького району, 27 – у “Лісову казку”
Лановецького району, 5 дітей енергетиків

 Літнє оздоровлення

побували у таборі “Лісова пісня” Борщівського
району, 13 дітей відпочили у таборі “Гайда-
рівець” Гусятинського району. Ще одна дитина
поїхала відпочивати в Одесу. У таборах вони
провели по двадцять одному дні.

Нас запитують

обленерго” звернулося понад 150 споживачів.
“Протягом січня-червня цього року за

консультацією до нас звернулося 155 абонентів,
–  розповідає начальник Інформаційно-
консультаційного центру ВАТ “Тернопіль-
обленерго” Тетяна Гудошник. – Це на 30 відсотків
більше ніж за відповідний період минулого року.
Усі абоненти отримали консультації стосовних
тих питань, котрі їх цікавили”.
Значно зросла кількість звернень споживачів у

травні-червні 2012 року щодо довготривалих
вимкнень від електропостачання, у зв’язку з
несприятливими погодними умовами.
Працівники ІКЦ роз’яснювали ситуацію кожному
абоненту і по можливості називали терміни
відновлення електропостачання.
Чимала кількість звернень стосується  порядку

встановлення окремого приладу обліку для
кожного абонента, який проживає в одному
будинку (квартирі). В такому випадку розподіл
обліку електроенергії в одній будівлі побутового
споживача проводиться  виключно у випадку
чіткого розподілу власності відповідно до
свідоцтва про нерухоме майно виданого у
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Електробезпека

16 серпня відбулися фінальні
змагання конкурсу професійної
майстерності серед експлуата-
ційних бригад ВАТ “Тернопіль-
обленерго”. Вже кілька років
поспіль такі конкурси проводять-
ся на навчально-тренувальних
полігонах районів електричних
мереж. Цьогоріч фінал відбувся
на навчально-тренувальному
полігоні Ланівецького району
електричних мереж.
 Для виявлення кращих серед

експлуатаційних бригад районів
електричних мереж спочатку у
червні пройшли змагання у
кожному з районів електромереж.
Уже у липні на зональному
конкурсі було відібрано найкращі
бригади з кількох районів
електромереж. У фінальних
змаганнях участь взяли бригади-
переможці зональних змагань
чотирьох районів електромереж.
 “Фінальні змагання конкурсу

тривали впродовж майже всього
робочого дня, а змагання були
проведені на високому організа-
ційно-методичному рівні завдяки
хорошій підготовці матеріально-
технічної бази навчально-тренувальних
полігонів районів електромереж та
сумлінному ставленню працівників, —
каже заступник головного інженера з
розподільчих мереж ВАТ “Тернопіль-
обленерго” Роман Дорош. — Суть прове-
дення даного конкурсу в тому, аби визна-
чити рівень професійної підготовки
електромонтерів, пропаганди безпечних
методів праці й обміну передовим досвідом
виконання робіт на лініях електропере-
давання та трансформаторних підстанціях.
Цьогоріч перевірка професійного рівня
проводилася серед електромонтерів
розподільчих мереж РЕМів. ”.
Переможці конкурсу професійної

майстерності були нагороджені
почесними грамотами та грошовими
преміями.
Лідером змагань стала експлуатаційна

бригада Ланівецького РЕМ у складі:
майстра 2 групи Степана Волохатого,
електромонтерів з експлуатації
розподільчих мереж 4 групи Сергія
Ольгасюка та Віктора Гнатюка.
На друге місце вийшла бригада

Тернопільського міського РЕМ у складі:
майстра 2 групи Володимира Кавчака,
електромонтерів з експлуатації

розподільчих мереж 4 групи Олександра
Командирчика та Володимира Дольного.
Третє місце на п’єдесталі пошани

дісталося бригаді Шумського РЕМ у складі:
майстра 2 групи Руслана Паращинця,
електромонтерів з експлуатації
розподільчих мереж 4 групи Віктора
Панасюка та Василя Грицака.
Четверте місце завоювала бригада

Козівського РЕМ у складі: майстра 3 групи
Олега Гнатишина, електромонтерів з
експлуатації розподільчих мереж 4 групи
Ігора Білика та Ігора Мартинишина.
Найдосвідченіші із фахівців товариства

керівники та провідні спеціалісти
товариства були у складі суддів, а головою
суддівської комісії був головний інженер
ВАТ “Тернопільобленерго” Степан
Бартків.
За результатами цього конкурсу

професійної майстерності експлуатаційних
бригад районів електричних мереж
ВАТ “Тернопільобленерго” будуть
розроблені рекомендації для перевірки та
визначення рівня знань і професійних
навиків працівників, виявлення недоліків
організації роботи з навчання, інструктажів
працівників з питань охорони праці та
експлуатації обладнання.

Ланівецька
експлуатаційна бригада –

найкраща
Експлуатаційні бригади

ВАТ “Тернопільобленерго”  змагалися
на полігоні Ланівецького РЕМ

З  перших вуст

 Коротке замикання електромережі часто стає причиною
пожежі, наслідки якої бувають плачевними.
 Як повідомив помічник голови правління-генерального

директора ВАТ “Тернопільобленерго” з питань охорони
праці Володимир Остапюк, – “Протягом серпня на
Тернопільщині вже трапилося чотири пожежі внаслідок
короткого замикання електромережі”.
9 серпня близько 20 години в м. Тернопіль по вул.

Лук’яновича виникла пожежа трансформаторної
підстанції. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено
конструкційні елементи трансформаторної підстанції.
Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке
замикання. Збитки встановлюються.
 15 серпня близько 12 години в с. Підзамочок,

Бучацького району виникла пожежа в моторному відсіку
автомобіля “БМВ”. Внаслідок пожежі вогнем знищено
моторний відсік та пошкоджено 2 передніх колеса,
акумуляторну батарею, салон автомобіля. Ймовірна
причина виникнення пожежі – коротке замикання
електропроводки. Матеріальні збитки - встановлюються.
18 серпня в післяобідню пору в м. Чортків по вул.

С.Бандери на сходовій клітці другого поверху житлового
будинку виникла пожежа електрощитової. Внаслідок
пожежі вогнем пошкоджено електрощитову. Причина
виникнення пожежі – коротке замикання електричної 
мережі. Матеріальні збитки встановлюються.
 21 серпня близько 18 години в с. Плесківці Зборівського

району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок
пожежі вогнем пошкоджено горище будівлі та речі
домашнього вжитку. Ймовірна причина виникнення
пожежі – коротке замикання електромережі. Матеріальні
збитки орієнтовно становлять 500 грн.
 Основними пристроями захисту електромережі від

перевантажень є автоматичні вимикачі та запобіжники,
розповів Володимир Остапюк. Їх встановлюють, як
правило, у вступному щиті поруч з лічильником.
Автоматичні вимикачі влаштовані таким чином, що якщо
в мережі виникне перевантаження або коротке замикання,
вони розімкнуть електричний ланцюг. Дані пристрої
захищають всю електромережу, але є прилади, які
захищають її окремі ділянки. Такі пристрої називаються
УЗО (Управління захисного відключення), вони
захищають окремі прилади від стрибків напруги і людей
від ураження електричним струмом.
 Ще одним важливим елементом захисту електромережі,

але не обов’язковим, є стабілізатор напруги. Він
застерігає електромережу від перепадів напруги, що
сприятливим чином позначається не тільки на всій системі
енергопостачання, а й захищає електроприлади і
продовжує їх термін служби.
 Стабілізатор напруги встановлюється, як і автоматичні

вимикачі, на вводі, зазвичай після лічильника.
Використання стабілізаторів актуально в будинках
старого будівництва, так як їх стара проводка більш
схильна до перевантажень і стрибків напруги. Через
високу вартість стабілізатори напруги часто
використовують спільно, наприклад, один на кілька
квартир.
Для захисту електромережі від зовнішніх впливів

необхідно використовувати спеціальні матеріали під час
монтажу. При внутрішньосистемному прокладанні
мережі для захисту проводів використовується гофрована
труба, а при зовнішньому виконанні - кабель-канал. Це
не тільки захистить електромережу, а також буде
дотриманням вимог електро-і пожежної безпеки. При
монтажі електромережі велику увагу слід приділити
з’єднанням в єднальних коробках, так як їх надійність
дозволить уникнути коротких замикань і нагріву.
Дотримання всіх основних правил захистить
електромережу і зробить її безпечною.

   Горять електрощитові
та автомобілі
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Новини енергокомпаній З перших вуст

28 квітня міжнародна громадськість
відзначала Всесвітній День охорони праці.
Яким чином ВАТ “Тернопільобленерго”
долучилося до святкування та про стан справ
з охороною робочих місць на підприємстві
розповідає помічник голови правління-
генерального директора з питань охорони
праці ВАТ “Тернопільобленерго” Володимир
Остапюк.

- Володимире Олександровичу, на скільки
важливою є традиція відзначати Всесвітній
День охорони праці?
- Охорона праці – це комплекс заходів

спрямованих на збереження життя та здоров’я
працівників протягом робочого часу, а це справа,
про яку потрібно пам’ятати завжди. В нас на
Україні уже стало традицією відзначати цей день,
бо він дає можливість переглянути, підвести
підсумок діяльності кожного зокрема і колективу
в цілому, що зроблено за рік в цьому напрямку, а
також оцінити роль керівництва по забезпеченню
безпечних умов праці на виробництві.
- Які заходи проводилися у ВАТ

“Тернопільобленерго” до цього свята?
 - Цього річ ми вже вдруге відзначали це свято,

з цієї нагоди керівництво обленерго вирішило
переглянути виконання попередньо розроблених
заходів безпеки, підвести підсумки та виплатити
грошові премії керівникам тих структурних
підрозділів, де найкраще забезпечено охорону
праці, тим працівникам – котрі постійно дбали
про охорону праці, дотримувались протягом
року кожного пункту охорони праці. Адже не
буває дрібничок в техніці безпеки при виконанні
роботи. Про це потрібно завжди пам’ятати, і
тому, визначаючи переможців, прийшлося
враховувати найменші зауваження.
- А хто саме цього року був нагороджений з

нагоди Дня охорони праці?
- Це сім працівників Товариства, зокрема:

начальник Підволочиського РЕМ Місюра П. І.,
начальник служби ЛЕП 35-110 кВ Копаниця О.
В., головний інженер Монастириського РЕМ
Білий А. С., провідний інженер СОП Василишин
П. Я., майстер ІІ групи Тернопільського міського
РЕМ Сліцький І. В., диспетчер Шумського РЕМ

Тимощук В. Л. та електромонтер з експлуатації
розподільчих мереж V групи Коваль П. М.
 -  Щороку обленерго закладає певні кошти

на забезпечення охорони праці. Яка динаміка
вкладених коштів?
- Протягом останніх десяти років у ВАТ

“Тернопільобленерго” щороку сума виділених
коштів на забезпечення охорони праці зростає.
Так, якщо у 2001 році ця сума становила 300,38
тисячі гривень, то у 2005 році сума збільшилася
удвічі, а вже у 2011 році на забезпечення охорони
праці було вкладено понад 1,5 мільйона гривень.
  - Володимире Олександровичу, яка ситуація

з виробничим травматизмом на
підприємстві?
- Дуже прикро, що вкладені кошти не завжди

допомагають уникнути травмувань, важливішим
чинником тут є людський фактор. Як би сумно це
не звучало, але за останні 10 років на підприємстві
було смертельно травмовано 8 працівників.
 - Якщо аналізувати статистичні дані, то

коли працівники найбільше травмуються?
 - Якщо подивитися на виробничий травматизм

у розрізі року, то  за останні 40 років, найбільше
нещасних випадків було в серпні – 11, най-більше
травм працівники отримували у серпні та жовтні
– по 7, найбільше смертельних випадків було в
серпні та  листопаді – по 7. Якщо по днях, то
найбільше травмується в четвер – 23 випадки, в
тому числі 9 смертельних випадків. Якщо диви-
тися на травматизм в розрізі робочого дня, то за
останні 40 років, найбільше нещасних випадків
та смертей відбувалося в період з 12 до 15 години
– 19 чоловік, а з 9  до 12 години травмовано 11
чоловік. Хочеться зазначити, що жоден з них не
постраждав через відсутність захисних засобів
чи умов праці. Всі випадки пов’язані з людським
фактором – нехтуванням вимог правил безпеки.
Ось це має бути пріоритетом кожного керівника

структурного підрозділу, кожного виконувача
робіт, аби викорінити нещасні випадки на
виробництві.
 Нам треба всім навчитися правдиво оцінювати

ситуацію, не боятись викорінювати недоліки і
вміти бачити кожну людину, як рушійну силу
прогресу, а отже і таку, що природно має
слабкості притаманні Людині.

 Охорона праці – дуже важлива справа

Щороку 16 серпня ПАТ “Прикарпаття-
обленерго” відзначає свій день народження
– День Компанії. Адже саме цього дня у
далекому 1930 році стала до ладу
попередниця обласного електропоста-
чального підприємства – Станиславівська
електростанція. Тож цьогоріч енергоком-
панії виповнилося 82 роки. За цей час
відбувалося багато змін – як у структурі
підприємства, так і в житті міста та краю.
 До Дня компанії у колективі енергетиків

відбуваються традиційні святкові заходи. У
першу чергу – це фахові змагання “Кращий
за професією”, що тривають впродовж
липня-серпня на навчально-тренувальному
полігоні у Лисці та в навчально-курсовому
комбінаті компанії.
Також з нагоди корпоративного свята вже

п’ятий рік поспіль відбувся аматорський
рибальський турнір “Золота вудка” серед
працівників компанії. Цього разу на ставок
у Мельники Тлумацького району з’їхалося
26 команд енергетичних рибалок. Метою
турніру є популяризація активних форм
відпочинку працівників підприємства, фор-
мування колективного духу та визначення
кращих майстрів з рибальства. А вже незаба-
ром розпочнеться обласний фінал ІІІ Спар-
такіади трудового колективу ПАТ “Прикар-
паттяобленерго”. Загалом це масове свято
спорту охоплює 10 видів спорту.
Усі святкові заходи з нагоди дня народження

компанії спрямовані на те, щоб підкреслити
роль енергетика – людини праці. Адже у цей
день згадуються усі ті, хто протягом 82 років
вкладав у важливу справу
енергозабезпечення краю свою душу та свій
професіоналізм. Це і ветерани підприємства
– ті, хто несе мудрість та досвід через
десятиліття, і сьогоднішні працівники – ті,
хто своїм ентузіазмом та своєю енергією
рухають ПАТ “Прикарпаттяобленерго”
вперед до нових успіхів та перемог.

  16 серпня працівники
ПАТ “Прикарпаттяобленерго”
відсвяткували  День Компанії


