Енергію праці — енергетиці краю!
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Шановні тернополяни!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” прийміть
мої щирі вітання з іменинами нашого стародавнього і
вічно молодого Тернополя!
День міста – це особливе свято для кожного його
мешканця. Воно об’єднує усіх тих, хто називає себе
тернополянами.
Усі досягнення, якими багате місто, складаються з
щоденної праці, знань і талантів його мешканців.
Тож бажаю усім Вам добра, здоров’я, родинного
затишку. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій,
збуваються всі заповітні мрії.
Хай наше місто Тернопіль з гідністю відповідає на
виклики сучасності та залишається гостинним для
кожного, хто цінує його одвічну українську щедрість
та щирість!
Генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерого” І.Ю.Юхимець

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” прийміть мої щирі вітання з
великим національним святом – Днем незалежності України!
З нагоди Дня Незалежності сердечно бажаю Вам, Вашим родинам та
колегам здоров’я, щастя, миру і добробуту на многії літа! Нехай Ваші
серця наповнюються гордістю за нашу державу, а плідна праця буде
надійною запорукою щасливого майбутнього. Від усієї душі зичу Вам,
Вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щастя,
щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях.
Нехай кожен день Вашого життя буде сповнений
радістю, теплом і новими здобутками!
Генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерого” І.Ю.Юхимець
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Новини енергокомпаній

Головні інженери РЕМ
сіли за парти…
Не лише вчити, але й самим учитися — такий
підхід щодо роботи головних інженерів
районів електромереж сповідують у ПАТ
“Хмельницькобленерго”. Три дні головні
інженери з районів зустрічалися з провідними
фахівцями дирекцій управління Компанії,
з’ясовували найзлободенніші питання сучасної
роботи енергетиків, обмінювалися досвідом.
Предметною, часом доволі гострою була
розмова з головним інженером Товариства
Анатолієм Степанюком. Анатолій Григорович
особливо наголошував на ролі головних інженерів районів електромереж у підготовці технічних кадрів, підвищенні їх кваліфікації, забезпеченні надійної експлуатації електромереж.
А. Степанюк вислухав міркування,
пропозиції районних колег про взаємодію
різних ланок, служб, про необхідне технічне
забезпечення. Як мовиться, з багатьох питань
дійшли спільної думки.
Головні інженери мали
можливість
обмінятися досвідом роботи, поспілкуватися
з колегами з інших районів.

ПАТ “Прикарпаттяобленерго” відкрило
ЦОК в ІваноФранківську
1 серпня у Івано-Франківську в тестовому
режимі розпочав роботу Центр обслуговування клієнтів ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.
Завітавши у Центр обслуговування, споживачі енергопостачального підприємства зможуть дізнатися усю необхідну інформацію
щодо питань електропостачання, приєднання,
рахунків тощо.
Якщо раніше для того, щоб отримати ту чи
іншу інформацію або послугу клієнти компанії
мусіли їздити по всьому місту – в Івано-Франківський РЕМ, Інформаційно-консультаційний центр, Сервісний центр – то нині усе, що
може зацікавити споживача зібрано під одним
дахом.
Центр працюватиме у будні з 8.00 до 17.00,
у суботу – з 9.00 до 13.00, вихідний – неділя.
Подібні центри уже працюють в Долині,
Городенці, Бурштині, Болехові, Отинії, Галичі
та Тлумачі. Івано-Франківський ЦОК стане
найбільшим.

В Житомирі – об’єднаний
сервісний центр
У сучасному Сервісному центрі, що знаходиться в м. Житомирі втілено принцип
“єдиного вікна”.
В ньому обслуговувуються споживачі комунальних послуг Житомирського, Зарічанського районів електромереж, “Житомиргазу”,
“Житомирводоканалу”, “Теплокомуненерго”,
діє інформаційно–консультативний центр
“Житомиробленерго”.
Для зручності відвідувачів тут знаходяться
підрозділи
“Житомиробленерго”,
які
узгоджують та видають дозвільні документи на
приєднання до електричних мереж та
виготовляють проекти.

ЕНЕРГО
З перших вуст

Остерігайтесь охоронних зон
Під напругою, що вражає усе навкруг за 10 метрів
Увечері теплого літнього
дня після польових робіт
хлопці
вирішили
повечеряти
й
розвели
багаття. Не зауважили,
що вогонь запалили прямо
під
дротами
високовольтної
лінії.
Трагедія сталася в долі
секунди — одного із них
пронизав струм величезної
напруги. Не було грози й
блискавок,
дротів
не
торкалися.
Чому
так
сталос я?
Розводити багаття у
будь-якому місці під лінією
електропередач не можна,
адже
може
уразити
струмом через іонізацію
повітря,
бо
дим
—
провідник струму.
Чи
дотримуються
жителі
Тернопілля
найелементарніших правил
поведінки
поблизу
небезпечних об’єктів і хто
найчастіше
ризикує
потерпіти від невидимого,
але небезпечного струму?
Про це наша розмова з
начальником служби ліній
високовольтних мереж ВАТ
“Те рноп іль об ленер го ”
Олександром Копаницею.
— Уздовж високовольтних
ліній електропередач встановлено коридор, який
і називають охоронною зоною. Ця відстань від
дроту вправо-вліво — по 20 метрів на лініях
напругою 110 кВ та по 15 метрів в один та другий
бік на лінії електропередач напругою 35 кВ, —
пояснює Олександр Копаниця. — Там не можна
будувати жодних об’єктів, насаджувати лісові
масиви, проводити масові заходи, спортивні
змагання, особливо із запуску моделей літальних
апаратів чи закидання риболовних снастей.
Проте, як фізичні особи, так і приватні підприємці
нерідко без дозволів сільських, селищних та
міських рад, відділів чи управлінь архітектури
будують різні приміщення на землях, що в
охоронній зоні. У разі аварійної ситуації —
падіння дроту на землю у результаті сильних
вітрів чи ожеледі — виникає крокова напруга,
яка на відстані десяти метрів усе живе вражає
струмом. Також падіння дроту може викликати
пожежу в цій зоні. Відповідно такі приміщення
можуть згоріти.
— Яку відповідальність несе такий
забудовник?
— Ми подаємо матеріали в прокуратуру, аби
винних притягнути до відповідальності. Відтак
вони мають поновити свої документи, взяти
дозволи на будівництво, привести об’єкти
відповідно до вимог нормативних документів.
Зокрема, дахи споруд в охоронних зонах повинні
бути металеві, такі, які не згорають, з відповідним
заземленням. Щодо насаджень в охоронній зоні,
то треба сказати, що висота дерев не повинна
перевищувати відстань по горизонталі від гілок
дерев до проводів повітряної ЛЕП. Перевищує
— дерева потрібно зрубати.

На території нашої області є чимало
болотистих місцин, де росте очерет. 14 таких
трас — під високовольтними лініями. Зокрема,
на ПЛ -110 кВ “Бучач-Монастириська”,
“Бучач-Микулинці”,
“Чортків-Гусятин”.
Власники земельних угідь мають звичку
спалювати очерет, що може призвести до
відключення високовольтної лінії. Але значно
страшніше те, що під час такого горіння людей
може уразити струмом через іонізацію повітря,
бо дим — провідник струму.
— Наразі — жнивна пора. Що потрібно
знати тим, хто збирає врожай на полі під
високовольтною лінією електропередач?
— Косити можна тільки паралельно лініям
електропередач, а не впоперек. Окрім цього,
під лінією можна проїжджати біля опори, де
максимальна висота становить 10-16 метрів. А
посередині лінії допускається провисання дроту
на відстань 6-7 метрів від землі. Висота
сільськогосподарської техніки може мати 4,5
метра, а з піднятими знаряддям і більше.
— А якщо комбайн “заглох” під лінією
електропередач, що робити?
— Якщо вже сталося так, то бажано знайти
механізми, які відтягнули б його подалі від лінії.
Але в жодному разі не можна газувати та
заводити двигун. Це дозволяється на мінімальній
відстані — хоча б за чотири метри від лінії
електропередач. Адже при роботі двигуна
відбувається викид гарячих вихлопних газів у
повітря, що може спричинити відключення лінії
електропередач. Це можна виправити.
Непоправним може бути те, що через іонізацію
повітря струм може вразити людей.
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Святкуємо

Профспілці ВАТ “Тернопільобленерго” – 35 років
“ Найщиріші слова подяки за довіру та розуміння – усьому колективу обленерго”
Найкращий привід для узагальнень і підведення підсумків –
будь-яка кругла дата чи ювілей. У
серпні цього року 35-річний
ювілей своєї діяльності відзначає
Профспілковий комітет ВАТ
“Тернопільобленерго”. “Трудовий шлях” Профкому підприємства ніколи не був монотонним, він
складався зі щоденних проблем,
рішень, планів та звітів.
Розпочав свою діяльність Профспілковий комітет ще в далекому
1978 році, разом із створенням
Тернопільського обласного підприємства електромереж було
організовано і відповідну Профспілкову організацію, яка в своїй
структурі об’єднала всі райони
електромереж. На першій профспілковій конференції головою
Профкому було обрано начальника
Кременецького
РЕМ
Якубенка Василя Степановича, а
Осадчук Петро Мефодійович та Ткачик Леся Степанівна – розуміють один одного з пів слова
бухгалтером – Олександру
діяли колективи художньої самодіяльності: хороАктивно та ефективно почала розвиватись наСтепанівну Діденко (Ткачик).
вий, чоловічий та жіночий ансамблі. Для заняття
родна творчість в житті трудового колективу. Хор
Леся Степанівна працює на зайнятій посаді, тепер
фізкультурою обладнано спортзал, волейбольпідприємства на той час включав понад 60 учасвже головного бухгалтера, з першого дня створений та баскетбольний майданчики, тенісні корти.
ників, хор був відомий не лише в Тернополі але
ння Профспілки, з її допомогою створювалася,
На звітно-виборній конференції у 1984 році гозавжди їх запрошували на виступ ВДНХ у Київ.
удосконалювалася і сьогодні успішно працює Профловою Профкому було обрано Володимира ОлекКрім створених художніх колективів, завдяки
спілкова організація ВАТ “Тернопільобленерго”.
сандровича Остап’юка, його заступником Олексія
ініціативі Володимира Остап’юка, розпочали
З перших днів вся увага Профкому була
Івановича Свириденка. Новий етап в житті товасвою діяльність: дитячий хор, вокально-інтруменспрямована на створення належних умов для
риства ставив перед Профспілками нові завдання.
тальний ансамбль, студія дитячого бального танефективної праці. З ініціативи Профспілки на
Було створено п’ять посад: завідувач клубом –
цю, духовий оркестр, гурток художнього читапідприємстві запроваджено почин “ДемонтоМихайло Ножак, акомпаніатор – Володимир Григорння, літературно-мистецька студія “Сонячні джеваним матеріалам нове життя”, розроблено нові
чук, керівник хору – Тарас Сеньків, завідувач фізичрела”, яка об’єднувала аматорів поетичного та
системи преміювання, введено щоденний облік і
ною культурою та спортом – Юрій Шкодзинський,
пісенного слова, зокрема: Остапюка В. О.,
нормування ремонтно-експлуатаційних робіт.
керівник дитячих гуртків – Людмила Червіцька.
Людкевича Я. В., Шатківську Н. В., Тригуб’яка
Для духовного розвитку працівників при клубі
В. Д. В 1992 і 1994 роках вони видали збірку
віршів та пісень під назвою “Сонячні джерела”.
Було запроваджено виставки робіт працівників.
Я ніколи не думав, що буду головою
Пропозиція перейти на посаду бухгалтера
Так організовувалися виставки картин і рукоділля
Профкому. Адже в жовтні 1994 року я
Профкому була для мене несподіванкою, адже
“Краса вишита та вив’язана нашими руками”. Сапогодився попрацювати головою Профкому
я ще навчалася на третьому курсі інституту.
ме в ці часи спільним рішенням Профкому та адмілише пів року, згідно договору. А вже на
Проте труднощів в освоюванні роботи не
ністрації було вперше запроваджено звання “Попершій
конференції
працівники
було, оскільки мені випало працювати з
чесного енергетика обленерго” з наданням пільг.
проголосували за мою кандидатуру, тож у
головним бухгалтером галузевої Профспілки
Після переходу в 1994 році В.О. Остап’юка на
жовтні цього року – 19 років, як мене обрали
Звєрєвою Марією Йосипівною, котра навчила
посаду
заступника директора з охорони праці,
на посаду голови Профспілки ВАТ
основам роботи. Також перший голова
головою Профкому обрали Петра Мефодійовича
“Тернопільобленерго”.
Профкому Якубенко Василь Степанович, став
Осадчука.
Взагалі мій трудовий шлях в енергетиці
мені, як батько і в усьому допомагав, давав
Трудова діяльність Петра Мефодійовича на
розпочався ще в 1971 році, коли я прийшов
цінні поради. Щодо організаторських
зайнятій посаді розпочалася в нелегкий період як
на посаду електромонтера служби ЗДТУ.
здібностей, то їх я виробила працюючи
для країни в цілому, так і для підприємства
Прийшовши молодим спеціалістом, я
завідувачем сектору обліку у Тернопільському
зокрема. Адже, починаючи з 1996 року , зростала
приймав активну участь в розробці проектів
кооперативному технікумі.
заборгованість по заробітній платі і в 1998-1999
автоматизації зв’язку, в тому числі і
Робота в Профкомі ніколи не була легкою.
роках в окремих підрозділах досягла 7-8 місяців.
автоматизації зв’язку для селекторних
Всі розуміють, що Профспілка це не лише
“Для ліквідації заборгованості оплату здійснюнарад.
матеріальна допомога та дешеві путівки,
вали
бартером, – розповідає Петро МефодійоРобота в Профкомі стала для мене
це ще і моральна підтримка трудового колевич. – Зарплату почали видавати цукром, борошцікавою, адже я вже вмів працювати з
ктиву. Адже всі проблеми та біди людей потном, м’ясними і овочевими консервами, фрукталюдьми, оскільки очолював комісію з
рібно пропустити через себе. Саме тому завми, томатами і навіть спиртним. А з промислових
житлових питань. Напевне тому, мене
жди намагаюся свої домашні проблеми та
товарів працівники одержували: взуття, одяг,
завжди хвилювало і хвилює питання
турботи залишати перед порогом кабінету,
меблі, будівельні матеріали, тощо. Профспілковий
забезпечення працівників житлом. Адже я
і ніколи не показувати свій настрій людям.
комітет за попередніми заявками розподіляв цей
знаю, що в першу чергу людям потрібно дати
Хочеться зауважити, що за роки роботи,
бартер серед працівників. За бартером будувався
де жити, бо без житла важко працювати і
як кожен керівник Профкому, так і кожен
і житловий будинок, за рахунок якого отримали
забезпечувати свою сім’ю. За роки роботи
керівник ВАТ “Тернопільобленерго” завжди
квартири або покращили житлові умови 42
я роблю висновки, що питання житла
цінує кадри і ставиться до працівників з
працівники.”
актуальне: як 20 років назад, так і сьогодні.
повагою незалежно від зайнятих посад.
Продовження на сторінці 4

Петро Мефодійович:

Леся Степанівна:
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Святкуємо

Профспілці ВАТ “Тернопільобленерго” – 35 років
Володимир Остап’юк:

Робота в Профкомі стала особливим
періодом в моєму житті, адже це “жива
робота” – робота з людьми.
Хотілося якомога більше працівників залучити до колективного життя. Хотілося, щоб
на міських та обласних конкурсах та
змаганнях брали участь не підставні сторонні
особи, а люди, які були творцями, не боялися
показати свій талант.
Це вже нині, аналізуючи, бачу, що вдалося
досягти запланованого. Ми проводили літні
та зимові спартакіади з багатьох видів спорту, організовували святкові концерти, приймали участь в різних концертах. На міських
оглядах художньої самодіяльності наші працівники займали перші місця, призові гранти.
На долю країни та на мою долю, як керівника,
випало лихоліття Чорнобильської трагедії,
яке спричинило неприємність всьому світу,
Україні і нашому підприємству зокрема.
Адже саме в той час було завершено будівництво 85-квартирного будинку, який наше підприємство будувало для своїх працівників. І
той будинок за рішенням уряду забрали для
заселення людей з Чорнобильської зони.
Прийшлося “перехворіти” цією невдачею не
тільки працівникам, але і мені як голові
Профкому. Але, як кажуть: “Немає лиха без
добра”. Рішенням Профкому було зобов’язано мене як голову Профкому, вжити усіх
заходів, аби забезпечити працівників житлом.
Ми з тодішнім директором Маладикою Г. В.
писали багато листів в різні інстанції. І згодом
ми отримали рішення про те, що для працівників обленерго виділено 160-квартирний
будинок. Таким чином, було на той час вирішено житлове питання усіх хто перебував
на черзі.
Це був, мабуть, найщасливіший день в
моєму житті як голови Профкому.
Також, за моєю пропозицією було закуплено місце під відпочинкову базу в селищі
Залізний порт, ця база тепер називається
“Енергетик” та придбано новий автобус
“ЛАЗ”, який до цього часу їздить і возить
сім’ї енергетиків на відпочинок і не тільки.

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
E-mail: pr@toe.te.ua

Продовдення, початок на сторінці 3
У липні 1999 року на профспілковій конференції
переважна більшість делегатів проголосувала за
вихід зі складу “Профспілки робітників
електростанцій і електротехнічної промисловості”
та вступ до новоствореної “Незалежної галузевої
профспілки енергетиків України”. Тож з того
часу Профспілка ВАТ “Тернопільобленерго”
підпорядковується НПЕУ у місті Києві.
На цей час вже був прийнятий Верховною радою
закон, що забороняв бартерні операції в енергетиці. Фінансовий стан підприємства почав покращуватись. При тісній, цілеспрямованій співпраці
Профкому і керівництва було погашено заборгованість по зарплаті.
“Зараз, як і раніше, Профком приділяє постійну
увагу спортивно-оздоровчим заходам. Наші працівники приймають активну участь в спортивних
змаганнях із різних видів спорту – неодноразово
займали призові місця на обласних спартакіадах з
таких видів спорту: міні-футбол, настільний теніс,
шахмати та ін., – розповідає Леся Степанівна. –
Особливі слова подяки хочеться сказати відносно
волейбольної команди Тернопільського міського
РЕМу та на рахунок діяльності команди
Теребовлянського РЕМу з міні-футболу”.
Не забуває Профспілковий комітет і про відпочинок колективу. “Хороший відпочинок працівників
– має таке ж важливе значення, як і якісна робота”,
– говорить голова Профкому Петро Мефодійович.
Саме тому, влітку працівники ВАТ “Тернопільобленерго” мають можливість оздоровити сім’ї
на березі Чорного моря на базі відпочинку “Енергетик”, яка знаходиться в селищі Залізний порт
Херсонської області. Щороку виконується 8 заїздів
по 10 сімей у кожному, так за літо встигають
відпочити 80 сімей енергетиків.
Не забувають в Профкомі і про активний літній
відпочинок дітей працівників. Так протягом
періоду канікул батьки-енергетики мають можливість оздоровити дітей у літніх таборах, розташованих на теренах області. Кожен район електричних мереж має можливість оздоровити дітей у найближче розташованих районах. Так, як розповів
Петро Мефо-дійович, цьогоріч у таборах області

відпочило 115 дітей працівників. Зокрема діти
енергетиків з різних структурних підрозділів
відпочивали у: Лановецькому районі в таборі
“Лісова казка”, в Шумському районі – в таборі
“Гайдаровець”, в Збаразькому районі – в таборі
“Сокіл”, в Заліщицькому районі – в таборі “Лісова
пісня”, в Бучацькому районі – в таборі “Лісовий”,
в Теребовлянському районі – в таборі “Зорепад”.
Проте, частіше за все батьки не дуже хочуть
відпускати дітей кудись на далекий відпочинок і
тому вибирають табір, який найближчий до дому.
Окрім того, працівники підприємства мають змогу оздоровлюватися в Трускавці у Маріот-Медікал
центрі. З вартості путівки працівник оплачує лише
30 відсотків вартості, решта 70 відсотків – Профком,
за рахунок коштів, які надає адміністрація обленерго.
Профспілковий комітет ВАТ “Тернопільобленерго” також займається оздоровленням працівників
в оздоровчих закладах за рахунок коштів соцстраху.
І тому усі працівники, котрі надають відповідні
довідки, оздоровлюються в санаторіях України.
“Хвилюючою подією для нас є привітання до Дня
Святого Миколая дітей у Коропецькій школіінтернаті, – каже Петро Мефодійович. – Ми уже
протягом 10 років завжди намагаємося купити
корисні подарунки, і робимо усе, що в наших силах,
аби для цих дітей і справді цей день став святковим.”
Надає Профком як матеріальну допомогу працівникам, так і допомогу для проведення колективних
поїздок. В Профкомі наголосили, що кожен може
надавати свої пропозиції та ставати організатором
чи то подорожі чи то спортивного та культмасового заходу. Профспілковий комітет з радістю
підтримає ініціативу працівників і допоможе усім,
що в їхніх силах.
Петро Мефодійович та Леся Степанівна хочуть
щиро подякувати адміністрації ВАТ “Тернопільобленерго” за щоденну підтримку, за те, що завжди
з розумінням ставляться до проблем та пропозицій.
Особливої подяки за співпрацю заслуговують
голови Профкомів у РЕМах, які працюють на громадських засадах, з ними легко працювати. Найщиріші слова подяки – усім працівникам ВАТ
“Тернопільобленерго” за те, що довіряють таку
важливу справу.

