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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

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

 Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго”  щиро вітаю
Вас із професійним святом — Днем
енергетика!
У день професійного свята

висловлюю сердечну вдячність
великому колективу обленерго за
важку, щоденну працю. Особлива
подяка ветеранам енергетики за
величезний вклад у розвиток
енергетики нашого краю.
У цей урочистий день прийміть щирі

побажання міцного здоров’я,
особистого благополуччя, нових
професійних успіхів! Від усієї душі

  Дорогі енергетики!
бажаю кожному з Вас, шановні колеги,
втілення в життя планів і надій,
щастя і успіхів в подальшій роботі.
  Бажаю всім Вам та Вашим сім’ям

міцного здоров’я, родинного щастя,
добробуту, хороших відносин у
колективі та професійного зростання.
  Нехай ваша праця приносить тільки

радість та задоволення, а життєва
енергія й оптимізм завжди будуть
вірними супутниками!

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

щирі вітання та найкращі побажання з нагоди Нового  року та Різдва
Христового!

    Новий рік - це яскраве, красиве, урочисте і веселе свято із зеленою ялинкою
з різнокольоровими прикрасами, із щасливими дитячими обличчями, надіями
і радістю кожної родини.
    Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та

негаразди, а Новий - 2013рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та
професійні перемоги.
    Хочу побажати всім Вам, щоб Новий рік приніс мир, спокій, справедливість

та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні.
    Зичу, щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові,

надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії !
    Успіхів Вам і удачі, щастя і благополуччя!

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

Негода

Родина маленького Стасика
дякує працівникам

ВАТ “Тернопільобленерго”
(усім відділам, службам та

районам електричних мереж)
за зібрані кошти на лікування

сина.

Подяка

Сім’я Франчуків
та Сеньківських

 За останні декілька днів на Тернопільщині
пройшли снігопади, котрі наробили чимало шкоди
- ускладнено рух транспорту, на деяких дорогах
області утворились багатокілометрові затори.
У Тернополі за чотири дні випало понад дві

місячні норми опадів. Подібна ситуація
спостерігалася у Київській, Житомирській,
Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях.
Такі снігові замети завдали і чимало шкоди

енергетикам.
За повідомленням головного інженера ВАТ

“Тернопільобленерго” Степана Бартківа, на
Тернопільщинні протягом с 15— 16 грудня без
електропостачання перебували споживачі 153
населенних пунктів області.
Найбільше шкоди снігопад завдав у

Кременецькому, Бучацькому та Борщівському
районах.  Так у Кременецькому районі, внаслідок
несприятливих погодних умов  без
електропостачання залишилися 36 населених
пунктів, у Бучацькому – 23 населені пункти та у
Борщівському – 20 населених пунктів.
В декотрих районах, під’їзд до підстанцій був

переметений на стільки, що службова машина не
могла проїхати і приходилося просити допомоги
у жителів сіл. Так, в с. Максимівка Збаразького
району до підстанції змогли під’їхати лише
завдяки санкам.
Аварійно-відновлювальні бригади обленерго

працювали цілодобово та  оперативно
відновлювали електропостачання.

 Снігові замети
додали роботи енергетикам

Новорічне свято для дітей
Для дітей енергетиків вже стали традиційними

новорічні ранки на підприємстві. Цьогоріч
Новорічний ранок з Дідом Морозом та
Снігуронькою відбудеться о 12 годині 28 грудня.
На святі діти, за хорошою традицією, будуть

водити хороводи, співати передноворічні пісні,
розказувати віршики та отримувати подарунки
від Діда Мороза й Снігуроньки.
Щороку організатором свята є Профспілковий

комітет ВАТ “Тернопільобл-
енерго” за підтримки правлі-
ння підприємства. Щоб від-
чути казкову атмосферу, якої
сповнений актовий зал ВАТ
“Тернопільобленерго” під
час новорічного свята, приходять подивитися
не лише ті батьки, котрі приводять дітей на свято
але і багато працівників в кого вже дорослі діти.

Святкуємо

За 11 місяців — 534 крадіжки електроенергії
За борги перед енергетиками протягом  11 місяців

відключено понад 8  тисяч споживачів

Крадуть трансформатори та огорожі
 За 10 місяців цього року на лініях

електропередач і трансформаторних
підстанціях було викрадено 4,7 кіло-
метрів алюмінієвих проводів, 65 метрів
огорожі, три трансформатори та  одну
залізобетонну опору. Сума загальних
збитків, нанесених при цьому, склала
майже 66,36 тисяч гривень.
„Найдорожча втрата для енергетиків

— трансформатор,  — коментує зас-
тупник головного інженера з розпо-
дільчих мереж ВАТ „Тернопільобл-
енерго” Роман Дорош. — Його вар-
тість разом із відновленням 30,8 тисяч
гривень. Втрата огорожі оцінена у 20,9
тисяч гривень, а купівля та встановле-
ння нових проводів обійшлось у 11,9 тисяч гри-
вень”.
Найбільше від злодіїв потерпів Борщівський

район електромереж, який позбувся трансфор-
матора.
За фактами скоєних крадіжок працівники обл-

енерго подали звернення до правоохоронних
органів.
Якщо колись у крадіїв попитом користувалися

Крадіжки електроенергії

струмонесучі частини – сітка, кутники, які
переважно використовували для господарських
цілей, то сьогодні крадуть залізобетонні опори,
трансформатори та кілометри проводів під
високою напругою. Водночас пункти прийому
брухту чорних та кольорових металів охоче бе-
руть у вигляді лому вкрадені кілометри електрич-
них дротів та елементи електрообладнання.

При проведенні перевірок рейдовими брига-
дами районів електричних мереж та служби по
контролю за обліком електроенергії ВАТ
„Тернопільобленерго” за 11 місяців цього року
було виявлено 534 крадіжки електроенергії,
зокрема, 159 юридичних споживачів  та 375
побутових. За складеними актами порушень
“Правил користування електроенергією”
порушникам донараховано, на відшкодування
нанесених збитків, майже 1,7 мільйона гривень.
„Порівняно з аналогічним періодом минулого

року кількість порушень “Правил користування
електроенергією” збільшилася, — каже
помічник генерального директора ВАТ
„Тернопільобленерго” з координації та контролю
енергозбутової роботи у РЕМ Володимир
Гумен. — Наприклад, торік за 11 місяців було
виявлено 509 порушень, з яких 122 юридичних
і 387 побутових”.
За 11 місяців 2012 року найбільше порушників

серед споживачів виявлено у Борщівському
районі: 65 побутових та 50 юридичних.
За словами пана Гумена, за борги перед ВАТ

“Тернопільобленерого” протягом 11 місяців
відключено 8438 побутових споживачів.
Найпоширенішими видами крадіжок, які

виявляють працівники РЕМів, є безоблікове

підключення електроустановок шляхом
розгалуження ввідного кабеля на горищі,
порушення пломб держповірки, накид проводів
на лінію електропередач тощо.
Один із цікавих випадків трапився нещодавно

в Зборівському районі. Там енергетиками була
виявлена безоблікова розетка вмонтована у
вішалку для одягу. Коли прийшли працівники
обленерго господиня швиденько пішла до
вішалки аби повішати пальто і відразу, за
вимірами енергетиків, зменшилося
навантаження. Енергетики ніяк не могли
зрозуміти причини аж поки не почали виясняти
для чого господиня підходила до вішалки. І коли
уважно придивилися то зрозуміли, що під
виглядом вішалки для одягу був вмонтований
вимикач безоблікової розетки.
Як повідомив Володимир Гумен, ВАТ

“Тернопільобленерго” має достатньо засобів
дистанційного контролю, які дозволяють
виявляти крадіжки електроенергії. Енергетики
нагадують, що міра покарання за  крадіжки
електроенергії достатньо висока, аж до
кримінальної відповідальності. І тому така, на
перштий погляд економія, може завдати чималих
збитків сімейному бюджетові.
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З перших вуст

Напередодні святкува-
ння професійного свята
Дня енергетика, енерге-
тики Тернопільщини
представили громадсь-
кості книгу під назвою
“Букварик електробез-
пеки”, автором якої став
помічник голови
правління-генерального
директора з питань
охорони праці ВАТ
“Те рно п ільо б ле нер го ”
Володимир Остап’юк.
 Презентація видання

відбулася в Терно-
пільській обласні бібліо-
теці для дітей 5 грудня
за участю представника
від Управління освіти та
науки Тернопільської ОДА
Валерія Худика.

-Володимире Олександ-
ровичу, з якою метою
було видано “Букварик
електробезпеки”?
- Ця книга має на меті

достукатися до дитячих
сердець, аби вони запам’я-
тали, що з електрикою жар-
тувати не можна.
Електрика сьогодні зайняла чільне місце в

життєдіяльності людей, але багато хто, навіть
серед дорослих, не знає правил безпечного
поводження з електрикою. Енергетиків це питання
болить, адже часто гинуть люди лише через

“Букварик електробезпеки” - для тих хто
хоче більше знати про безпеку

Вперше на Тернопільщинні відбулася презентація видання на тему електробезпеки
для дітей

незнання правил електробезпеки.
- В чому особливість данного видання?
- Основою створення данного видання стали

малюнки, котрі надійшли в обленерго на  Конкурс
малюнка на тему електробезпеки,  котрий ми

проводили у 2011 році. У видання увійшли
малюнки не лише переможців, але і багатьох
інших, оскільки було чимало малюнків, котрі
заслуговували на увагу.
- Чому видання називається саме “Букварик

електробезпеки”?
- Видання складається з віршів, котрі розміщенні

по алфавіту, і до кожного вірша підібрано один, а
то і більше малюнків на ту ж тему, про що йдеться
у вірші. Видання кольорове, і привертає увагу
маленьких читачів. І не менш цікавим буде і для
дорослого читача.
- У виданні розміщенні лише вірші та

малюнки?
- Ні! Окрім ліричної частини у “Букварику

електробезпеки” зроблено вставки із правилами
електробезпеки. Книжка складається із шести
частин, до кожної з яких є вступ, в якому йдеться
про правила безпеки чи надання першої
долікарської допомоги.
 Також, у виданні є такі маленькі виділення під

заголовками: “Пам’ятайте”, “Знайте”,
“Запам’ятай і передай іншим”.
- Де можна знайти “Букварик

електробезпеки”?
- “Букварик електробезпеки” ми передали в усі

школи Тернопільської області, а також в
Тернопільську обласну бібліотеку для дітей.
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

 Найактивнішу участь в конкурсі малюнка на
тему “Електричний струм та небезпека, яку він
приховує” прийняв Борщівський район
електромереж. Від нього надійшло на конкурс
понад 120 малюнків,  а всі інші райони
представили разом понад 140 малюнків.
“Згідно положення про конкурс малюнка, в

тому районі, з якого на конкурс надійде понад
100 малюнків, будуть окремо визначатися

Електробезпека

Проведення місячника електробезпеки
 Найактивнішу участь в конкурсі малюнка прийняв Борщівський район

призові місця, — пояснює Володимир Остап’юк.
– Серед інших районів призові місця будуть
визначатися за тією ж схемою, що і минулого
року.”
В загальному на конкурс малюнка надійшло 262

малюнки.
В Борщівському районі діти прийняли активну

участь в Місячнику електробезпеки і не лише
представили малюнки на конкурс, але і провели

свято електробезпеки, на якому розповідали та
співали про електробезпеку та важливість
електроенергії в сучасному житті.
Активно долучилися до конкурсу і діти Заліщиць-

кого району, тут теж було проведено різноманітні
цікаві уроки  з електробезпеки з проведенням
вікторин, розгадуванням кросвордів.
 Уроки на тему електробезпеки були проведенні

інженерами в усіх школах області.

 Фото з підведення підсумків районного конкурсу малюнка  в Борщові


