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Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”

щиро вітаю  Вас з найсвітлішим весняним святом
Великоднем!
    Великдень — найбільше та найулюбленіше

свято для мільйонів українців. Цього дня ми
забуваємо про всі негаразди та турботи.
    Вітаючи з світлим Воскресінням Христовим,

щиро бажаю Вам, шановні колеги, весняних
сонячних радощів, міцного здоров’я, любові й
тепла, взаємної поваги і порозуміння.
    Нехай радісний передзвін Великодніх дзвонів

наповнить Ваші родинні оселі миром, світлим
почуттям радості і оптимізму, любов’ю і
благородством.
    Хай Великдень надихає Вас на добрі справи, а

святкові традиції дарують чудовий настрій!

Генеральний директор
 ВАТ “Тернопільобленерго”

І.Ю.Юхимець
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ЕНЕРГО
Електробезпека

Бакала Мар’яни
учениці 11 класу

Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

І Пам’ятай! Життя є дар,
     І той, хто його не цінує,

     Цього дарунку не заслуговує.
     Леонардо да Вінчі

  Я цілковито згідна із тезою, запропонованою для
роздуму. Бо справді, найцінніше, що є у люди-ни -
це її життя. Воно дається тільки раз і кожному своє:
довге чи коротке, неповторне і незвичне, радісне чи
сумне, солодке, як мед, і гірке, як по-лин, воно триває
лише від народження до смерті, і його не можна
прожити двічі. Отож, життя своє потрібно любити,
цінувати і боронити від усього лихого. І в цьому, на
моє переконання, нам допоможуть також знання
правил безпеки життєдіяльності.
Розвиток електротехніки й широке

використання електричної енергії в житті людей
пов’язані з великою кількістю відкриттів і
винаходів. Сьогодні ми маємо справу з багатьма
електричними пристроями, що допомагають
створити комфортні умови. Отже, людина
поставила собі на службу електрику.

Тимець Оксани
учениці  9 класу

Чортківського району
Сумно… Нестерпно боляче. Усвідомлюєш, що

це назавжди. Моя бабуся з дідусем уже ніколи не
зайдуть у наші двері, не приголублять своїх онучат.
Ми з сестричкою складаємо рученята у щирій
молитві, щоб Бог приймав їх у своєму Царстві. Я
дуже сумую за ними. Але мама каже, що наші
рідні живуть доти, доки живе пам’ять у наших
серцях. Ми щотижня відвідуємо нові домівки
наших дорогих родичів. Кожного разу, коли я
відвідую могилку, з холодного граніту сусіднього
пам’ятника дивляться усміхненні очі зовсім
молодої жінки-красуні. Я не можу збаг-нути своїм
дитячим розумом, чому такі молоді люди (жінка
померла в 28 років) ідуть із життя. А матуся
нещодавно розповіла нам історію появи цієї жінки,
адже сама булла очевидцем тих подій. Незважаючи
на те, що мамі моїй тоді було років 10 і часу
минуло вже доволі, пам’ятає все до дрібниць.
Стояла літня спека. В розгарі збір урожаю. А

село готується до свята: цієї суботи заграють
троїсті музики, адже в родині Нагумик виходить
заміж донька. А роботи ще ж непочатий край.

 “У житті безпечно буде, як правил поведінки з електроприладами
не забудеш”

Струм електричний на службі повсюди, вдячні
за це йому всі наші люди.
Але, крім благ, які створює електрика, вона є

джерелом високої небезпеки, а інтенсивність її
використання підвищує можливість реалізації цієї
небезпеки. Слід звернути увагу, що при розробці
техніки людина намагається зробити її якомога
менш небезпечною, створює відповідні засоби
захисту, вибирає способи дії з урахуванням
небезпеки. Але, незважаючи на ці запобіжні
заходи, з розвитком електротехніки та зростанням
використання електрики небезпека зростає
швидше, ніж людська протидія.
У чому ж полягає небезпека електрики? Вплив

електричного струму на організм людини зале-
жить від фізичного і психічного стану людини.
Хворобливий стан, втома, голод, сп’яніння та

емоційне збудження призводять до зниження опору.
Так, дія електричного струму на людину може

призвести до електричних травм та пошкоджень,
таких, як скорочення м’язів, що супроводжується
сильним болем, втратою свідомості, порушенням
роботи серця чи дихання (або обох цих порушень
разом). Іноді трапляються нещасні випадки від дії
електричного струму, які приводять до смерті людини.

Для того, щоб уникнути багатьох неприємностей,
нам достатньо завжди пам’ятати та дотримуватись
правил поведінки з електрич-ними приладами. На
користь моєї думки можу привести такі аргументи,
відомі з уроків основ здоров’я.
Для цього, перш за все, необхідно звільнити

людину від подальшої дії на неї електричного
струму. За низької напруги для цього користу-
ємося сухою палицею, дошкою або іншими сухи-
ми ізоляторами. Не можна користуватися метале-
вими або мокрими предметами. Для власної ізо-
ляції від землі й потерпілого треба надіти гумове
взуття, стати на суху дошку, ізолюючу підстилку
або надіти гумові рукавички. Потерпілому
потрібно дати понюхати нашатирний спирт,
розстебнути пояс та одяг, розтерти й зігpіти тіло.
Якщо потерпілий не подає ознак життя, необхідно
зробити штучне дихання й масаж серця. І у будь-
якому випадку треба викликати лікаря.
Дана проблема є дуже актуальною. Багато прикладів

її розв’язання подає нам саме життя. Виконання
простих вимог щодо правил поведінки з
електроприладами збереже життя нам і нашим рідним.
 Тож будьмо обережні, цінуймо власне життя і

здоров’я!

Незчулися, як четвер підійшов. Зовсім мало часу.
Дітвора грається на Джуринці. Як маку насипало
тієї малечі: і більші, і менші, і зовсім малі. А в Зорянки,
дівчинки з сусіднього подвір’я, де готу-ються до
весілля, ще одне свято: мама привезла з пологового
ще одну крихітку, братика Богдан-чика. Їх вже
п’ятеро в сім’ї. Та весілля не чекає, робота кипить,
та й допомога не зайва. А тут і молодиця,
упоравшись трохи з роботою вдома, поки маля
заснуло, поспішила сусідам підсобити, адже в такий
час руки зайвими не бувають. Трохи підсобила,
але ж і вдома п’ятеро малюків чекає: і зварити
потрібно і випрати не зайве. Ластівкою полетіла до
свого гнізда. Спочатку попестила найменшого,
приголубила й інших. Заходилася Ганя гріти воду,
треба пелюшок чистеньких на заміну. Та й сім’я
немаленька. Авжеж технікою швидше буде, ніж
руками. Вже й машинка пральна «Рига» на плитках
під хатою з’явилась. І знову закипіла робота.
Хіба ж колись боялась чи цуралась вона роботи?
В повітрі висіла якась дивна, нікому незрозуміла

напруга. Старшенька Зорянка бавилась неподалік.
Та раптом… раптом повітря прорізало несамови-
тим нелюдським ревом. Що ж могло трапитися,
зрозуміли не одразу, та чи могли зрозуміти. І лише

Зорянка вигукнула “Мамо”. Всі чимдуж помчали
до подвір’я, звідкіля пролунав крик. А тут, о Боже,
лежить синє, наче стигла слива, тіло. Якби не знайо-
мий халат, не впізнали б Ганну, щоправда халатик
геть мокрий. Ніхто не розумів, що трапилося, адже
ще кілька хвилин тому чувся переливний голос
щасливої матері, а зараз лежить бездиханна фігура
незнайомки. А поряд гуркоче, робить доручену їй
справу пральна машина. Ось хто убивця. Це вона!
Машинка! Мокрий халат, бетонні доріжки під нога-
ми і електричний прилад клалисяу смертоносний пазл.
Тишу розтяв несамовитий крик немовляти, що

саме прокинулося і просило маминого лона. Жах
охопив усіх ще з більшою силою. Це мить
народження п’ятьох малолітніх сиріт: найстаршій
донечці ледь виповнилося шість, а Богданчику –
тиждень. О Боже, як таке допустив?!
Роки поволі спливали, сироти підростали. Не

всі пам’ятають свою маму. А красуня Ганя все
така ж молода усміхається з холодного граніту,
та така ж та усмішка гірка.
Я винесла надзвичайно повчальний урок із

маминої розповіді.
Електрика – це велике благо для людини, проте

правила користування нею пишуться життям.

“Ганині сироти”

Галат Марії
учениці 7 класу

Сосулівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Чортківського району

Жив колись у підземеллі замку Елект,старий -
старезний гном із сивою бородою.
Був він добрим, хоча мав свої примхи Елект

любив усіх повчати. Тепер він рідко виходив на
поверхню,бо побувавши там востаннє ,він

побачив, що усю планету обснували дроти. Елект
помітив, що по цих дротах струменіє сила, яка
приносить людям не тільки добро, але і багато
біди. Довгий час він готував свої повчання для
сучасних дітей. Давно серед нас немає Електа та
його повчання живуть і сьогодні у мудрій книзі
порад.
Порада перша - небезпека електрики:
* Ніколи не заходь на територію і в приміщення

електромережних споруд. Не відчиняй двері ого-

рожі електроустановок і не проникай за огорожі
та бар’єри. Це може призвести до сумних наслідків.
* Небезпечно для життя влазити на опори ліній

електропередач, проникати в трансформаторні
підстанції або підвали, де знаходяться електричні
дроти.
* Не грайся поруч з лініями електропередачі,

не розпалюй під ними багаття, не складай поруч
дрова, солому та інші легкозаймисті предмети.

Продовженна на стор. 4

Казка “Мудрі поради Електа”

У лютому завершився прийом творчих робіт
на конкурс електробезпеки у Тернопільській
області. Для участі в конкурсі потрібно було
подати творчу конкурсу робота на одну із
запропоно-ваних тем: “Небезпека електричного

Конкурс  дитячих робіт
струму” або “Безпека електричного струму”.
На конкурс надійшло 79 творчих робіт з чоти-

рьох районів області. У попередньому номері
газети були надруковані найкращі робочи учнів
шкіл Зборівського району. Наразі друкуються

твори учнів Чортківського району, а в наступних
номерах будуть опубліковані твори учнів
Кременецького та Монастириського районів.
Усі бажаючі можуть за телефоном 35-60 віддати

свій голос за певну роботу.
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Результати роботи

ВАТ “Тернопільобленерго” щороку покращує
своє становище серед інших енергокомпаній
країни. Детальніше про успіхи Товариства у
2013 році звітує директор з економічних
питань Людмила Мацко.

Технічний стан та розвиток товариства.
Капітальні інвестиції. Інвестиційні

програми розвитку.
ВАТ “Тернопільобленерго” обслуговує 24092

км ліній електропередач  та 5960 трансформа-
торних підстанцій на території області на підставі
виданих державою ліцензій на передачу та
постачання електричної енергії.
В електромережі області у 2013 р. всього

надійшло 1532,01млн.квт.г. електроенергії , що
становить 102,3% до рівня 2012 р.
Протягом 2013 р. внесено капітальних інвести-

цій на суму 59,7 млн.грн., з них в електромережі
55 млн.грн. (92%).
Побудовано  114,8 км ліній електропередач з них: -

79,8  км на самоутримуючих ізольованих проводах,
29,1 км - ПЛ-10Кв,     5,9 км - кабельних ліній.
Капітальне будівництво в електромережах

здійснювалось у 2013 р. в рамках затвердженої
інвестиційної програми розвитку.
На  2013 рік інвестиційна програма розвитку

ВАТ “Тернопільобленерго” була затверджена
Національною комісією, що здійснює державне
регулювання електроенергетики,  в обсязі 47088
тис.грн. і виконана  на  101,1%, в т.ч. за цільовими
напрямками: всього по плану - 47088 тис. грн (з
ПДВ), фактично - 47620 тис. грн. (ПДВ),
відсоток виконання становить 101,1.
Інвестиційні програми розвитку електромереж

загалом в усіх  енергопостачальних компаніях
України в 2013р. загальним обсягом
4млрд.821млн.759 тис.грн.__виконано на 83,2%,
тобто профінансовано 4 млрд 10 млн.872тис.грн.

Капітальні ремонти
У 2013 р. обсяг робіт з капітальних ремонтів

становив – 29,3 млн.грн. при плановому завданні
21,9 млн.грн., ( план виконано на 134%).
Відремонтовано в 2013 р.:
- ПЛ 35-110кВ - 299 кілометрів;
- ПЛ 0,4-10кВ  -  2771 кілометрів;
- Підстанцій  35-110кВ - 26 шт.;
- замінено опор: на ПЛ 0,4 кВ  - 3083 шт.;
- замінено проводу:  на ПЛ 0,4 кВ  - 170 км;
- розчищено трас: на ПЛ 35-110кВ - 32 км, на

ПЛ 10кВ - 791 км  на  ПЛ 0,4 кВ - 1965 км .
Робота ВАТ “Тернопільобленерго” в 2013 р.

була безаварійною, електричні мережі забезпечу-
вали надійне енергопостачання споживачів
області. Відключення споживачів, які мали місце
у цей період, спричинювалися, в основному, пла-
новими обмеженнями електроспоживання, а в
окремих випадках - спрацюванням системної
автоматики.

  Енергозбутова робота
 У 2013 році відпущено споживачам 1246,375

млн.квт.г. електроенергії на суму 692226 тис.грн.
(без ПДВ). Витрати електроенергії становили
17,79% при нормативі  18,76%, тобто знижені
на 0,97%.
При цьому  в цілому по Україні цей показник у

2013 також було  виконано, і зниження  ТВЕ
становило 1,38%.
Технологічні витрати електроенергії в мережі

(ТВЕ) – один з найважливіших показників роботи
енергокомпаній.
До 2004 року наша компанія несла колосальні

фінансові втрати від понаднормативних витрат
електроенергії, по 20-30 млн. грн.. щорічно, що
стало причиною значної заборгованості перед
Державним підприємством “Енергоринок”.
Внаслідок проведених організаційно-технічних
заходів “Тернопільобленерго” десятий рік пос-
піль не лише виконує норматив ТВЕ, а й  відбу-
вається постійне зниження фактичних витрат по
відношенню до нормативу. За рахунок  зниження
витрат електроенергії по відношенню до норма-
тивної величини  додатково нараховано у 2013
р. 11,5 млн.грн., що дало змогу зменшувати кре-
диторську заборгованість перед ДП “Енергори-
нок” та виконувати зобов’язання по договору
реструктуризації боргу. Всього за період 2004-
2013 р.р. додатково нараховано за рахунок
зниження ТВЕ 52770 тис.грн.
Загальна кількість споживачів ВАТ “Тернопіль-

обленерго” становила на кінець 2013 року
412603, з них 15191- юридичні особи.
У структурі споживання переважає побутовий

сектор (56,2% від власних споживачів).
Питома вага споживання населення  зростала з

36,9 % з 2000р.  до 56,2% в 2013 р. (всього за
звітний період на 19,3%).
Тому першочергова увага  приділялась покра-

щенню організації роботи в побутовому та
непромисловому секторі.
У 2013 р. сплачено населенням 179 млн. грн.

Дебіторська заборгованість населення станом
на 1.01.2014р. зменшилась на 1101 тис.грн. по
відношенню до попереднього року і становить
12471 тис.грн.  (26 днів), тобто ця
заборгованість має поточний характер.
Станом на 1 січня 2014 р. безнадійна заборго-

ваність населення практично ліквідована, а ліквід-
на становить 99,6%. Це найкращий показник в західному
регіоні (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль).
Протягом 2013р.  компанія забезпечувала сто-

відсоткові розрахунки споживачів за реалізовану
їм електроенергію; і практично завжди за період
2000-2013р.р.  рівень розрахунків перевищував
середній показник по Україні
В рейтингу енергокомпаній західного регіону

щодо оплати споживачами вартості електро-
енергії у грудні 2013 р.  “Тернопільобленерго”
мало 1 місце, за 2013 рік 2 місце;  та щодо зниже-
ння дебіторської заборгованості -  перше місце і
у грудні,  і за 2013 рік в цілому.
Дебіторська заборгованість споживачів за

електроенергію становила на 1.01.2014 р. 18413
т.грн. (зниження на 4673 тис.грн. до рівня
попереднього року).
До споживачів, які порушували Правила

користування електроенергією, застосовувались
санкції:  нараховано пені на суму 500 тис.грн.,
за перевищення договірної величини електро-
споживання 1696 тис.грн., інфляційні 99 тис.грн.
( всього на суму 2295 тис.грн.)
У загальній структурі дебіторської заборгова-

ності  станом на 1.01.2014року безнадійна за-
боргованість становить 1,3% (244тис.грн.),

сумнівна заборгованість – 4,6% (851 тис.грн.)
ліквідна заборгованість -  17318  тис.грн., або
94,1%. Із загальної суми безнадійної заборгова-
ності 72% складає заборгованість підприємств ЖКГ.
Серед енергокомпаній західного регіону питома

вага безнадійної заборгованості найнижча у
Тернопільобленерго.
За результатами 2013 року заборгованість

споживачів у днях становила 10  днів (середній
показник по Україні 52 дні). Отже, ефективність
енергозбутової роботи є доволі високою.
Протягом 2013 року на території області

проведено 2128 рейдів для перевірки дотримання
споживачами ППКЕН,  внаслідок чого було
відключено 9579 споживачів,  подано 1640
претензій, 67 позовів до суду, що є кращим
показником роботи в західному регіоні.
30 серпня 2002 р. ВАТ “Тернопільобленерго”

уклало договір із ДП “Енергоринок” та  виконує
свої зобов’язання перед ДП “Енергоринок” щодо
стовідсоткової сплати за куповану електро-
енергію.
Розрахунки із ДП “Енергоринок” у 2013 р. –

становили 102,3 % (при середньому показнику в
Україні 100,8%).
Станом на 1.01.2014 р. кредиторська заборгова-

ність перед ДП “Енергоринок” за куповану
електроенергію становила  4038 тис.грн.  і
зменшилась в порівнянні  з 2000 р.  на 100 млн.грн.
Фактична середня закупівельна ціна

електроенергії від ДП “Енергоринок” у 2013 році
становила 77, 4 коп/кВт.г. без ПДВ, при цьому
середньо- відпускний тариф для споживачів
становив 56 коп./кВт.г.  Отже,  середньо -
відпускний тариф на електроенергію нижчий від
закупівельної вартості. Причина – продаж
електроенергії населенню по фіксованій ціні, яка
значно нижча від ринкової вартості.
Так,  у грудні 2013 р. ринкова ціна електроенергії

для населення по розрахунку становила 1,20 грн./
кВт.г. без ПДВ і відповідно 1,44 грн./кВт.г з ПДВ.
Фактично тариф, за яким розраховувалось
населення,  склав у середньому 24,9 коп/квт.г .
без ПДВ, що становить лише 20,75% від
розрахункової величини. Отже ,  в кінці 2013 р.
компанія реалізувала електроенергію для
населення в 5 раз дешевше від її ринкової ціни і в
3 рази дешевше від ціни закупівлі з оптового ринку.
Відповідно до прийнятих НКРЕ рішень,

енергопостачальники  повинні отримувати
компенсацію втрат від постачання електроенергії
населенню по фіксованому тарифу. Наша компанія
отримала у 2013 році таких дотацій на суму 673
млн.грн.  Проте внаслідок багатьох проблем, які
існують в даний час в електроенергетиці, далеко
не завжди ми отримуємо такі компенсації в
повному обсязі.  Станом на 1.01.2014 р.
Товариство недоотримало дотацій на суму  16
млн.грн.  Для порівняння, місячний фонд оплати
праці становив на початок 2014р. 8,8 млн.грн.,
тобто ми недоотримали у минулому році дотацій
на величину, рівнозначну 2-місячній зарплаті
наших працівників. Звичайно, це ставить під
загрозу фінансовий стан Товариства, оскільки
вимагає залучення кредитних ресурсів для
забезпечення своєчасних розрахунків і з власними
працівниками, а також і з  ДП “Енергоринок”.

Продовження на стор. 4

ВАТ “Тернопільобленерго” у 2013 р.
виконало інвестпрограму на 101,1 %
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Результати роботи

Продовження, початок на стор. 3

Практика застосування   дотаційних тарифів
для населення має негативний вплив  на
економіку країни загалом, оскільки сума
дотацій для населення відшкодовується за
рахунок усіх інших споживачів. В результаті
виробники промислової продукції
розраховуються за електроенергію по ціні
вищій, ніж  це було б можливо, якби не
враховувались дотації для населення. Внаслідок
цього зростає собівартість їх продукції і її ціна,
що робить наші товари неконкурентоздатними
в порівнянні з їх аналогами за межами України.
Обсяг дотацій для населення в даний час має
колосальну величину – 38 млрд.грн. за 2013
рік, що перевищує 25% у структурі оптової
ціни електроенергії.

Фінансові результати
Результатом діяльності ВАТ

“Тернопільобленерго”  був чистий прибуток
в сумі 12830 тис.грн., також  сплачено податку
на прибуток 4041 тис.грн.    При цьому  від
основної діяльності з передачі та постачання
отримано збиток на суму 3,6 млн.грн.
Причиною є те, що при затвердженні тарифів
на передачу та постачання  Національною
комісією, яка здійснює регулювання
електроенергетики, витрати на 2013 рік були
передбачені в обсягах менших від
обгрунтованих. Так, витрати на сировину і
матеріали в діючих тарифах не збільшуються
кілька років.
У 2013р. наші витрати на основну діяльність

склали 274 млн.грн. при затвердженому рівні 236
млн.грн. Перевитрати становили 38 млн.грн., в
т.ч.:
- по ст.. “матеріальні витрати” на суму 6 млн.грн.

в тому числі внаслідок перевищення фактичних
цін понад величину, встановлену в тарифах, на
паливо-мастильні матеріали 2,3 млн.грн.,
виконання понад план капітальних ремонтів на
суму 2 млн.грн. електроенергію на господарські
потреби 1,7 млн.грн.
-по ст. “заробітна плата” на суму 0,5 млн.грн.
-по ст. “інші витрати” на суму 3,9 млн.грн. (в.т.ч.

доплата за роз’їзний характер роботи 0,5 млн.грн.,
розрахунки з банками за послуги 0,5 млн.грн.,
відрахування профкому 0,4 млн.грн. та.ін.)
-амортизаційні відрахування на суму 28 млн.грн.
В той самий час Товариство отримало прибуток

від іншої діяльності на суму 20,4 млн.грн.
(підключення, видача ТУ, плата за перетоки
реактивної енергії, надання послуг, виконання
будівельних робіт). Це дало можливість виконати
повністю свої зобов’язання по сплаті податків до
Державного бюджету, сплатити відсотки за
користування кредитними ресурсами,  виконати
роботи по покращенню соціально-побутових умов
праці, збільшити витрати на оплату праці понад
величину, враховану в тарифах (всього на суму
480 тис.грн. за рік).
Прибуток від здійснення цих робіт спрямовується

також на виконання інвестиційної програми (в
частині плати за перетікання реактивної енергії),
а також  договору із ДП “Енергоринок” про сплату
реструктуризованого боргу, та для покриття
касових розривів, які виникають внаслідок недоліків
тарифної методології.

Електробезпека

Продовження, початок на стор. 2

* При виявленні провисання дротів, а також
обірваного проводу, що впав на землю,
відкритих дверей і люків електроустановок, а
також пошкод-женої опори необхідно негайно
повідомити про це дорослих або в район
електромереж. Наближе-ння до обірваного
проводу ближче ніж на 8 мет-рів, а тим більше
дотик до нього небезпечний для життя.
* Перебуваючи на природі не можна рибалити

поруч з лініями електропередач та наближатись
до електроустановок.
* Не можна робити накиди на дроти, розбивати

ізолятори, відкривати сходові електрощити і
ввідні щити, що знаходяться в під’їздах
будинків.
На енергооб’єктах знаходяться

попереджувальні знаки і плакати. Бувають
випадки, що іх знімають з пустощів. Не роби
цього, не піддавай небезпеці життя інших
людей. Найпідступніша властивість
електричного струму та, що він невидимий,
не має ні запаху, ні кольору. Він уражає

несподівано, коли людина раптово замикає на
себе електричне коло. Якщо ти раптово опинився
в зоні напруги, виходити з неї необхідно
“ryсячим кроком”: п’ятка однієї ноги повинна
обов’язково торкатися носка другої не
відриваючись від землі.
Електрична енергія наш помічник у побуті. В

оточуючому середовищі застосовується велика
кількість електричних установок та електроприладів,
користування якими вимагає знань певних правил.
Порада друга. Завжди пам’ятай:
*Не можна заповнювати водою з

водопровідного крана увімкнені в електромережу
чайники, кавоварки, каструлі, тому що при
одночасному дотику до увімкненого приладу й
водопровідного крана людина може бути
смертельно уражена електрострумом.
* Не можна защемляти електропроводи дверима,

віконними рамами. Треба слідкувати, щоб
проводи не потрапляли під ніжки стільців,
табуреток тощо. Це може призвести до
нещасних випадків.
* Не можна бавитись з розетками та

електричними приладами. Це смертельно
небезпечно!
* Вилку з розетки не можна витягувати за шнур.
* Не торкайтеся нагрівальних елементів

приладів, що увімкнені в розетки.
* Не торкайтесь проводів та кабелів, у який

пошкоджена ізоляція.
* Ніколи не замінюйте лампочку, не вимкнувши.
Порада третя. Перша допомога потерпілим при

враженні електричним струмом:
*Якщо людина уражена електричним струмом,

необхідно швидко звільнити потерпілого від дії
електричного струму, оскільки від тривалості такої
дії залежить важкість електротравми, в той же час
діяти обережно, щоб не потрапити самому під
дію струму. Найбезпечніший спосіб - вимкнути
електроустановку, покликавши дорослого, до якої
торкається потерпілий за допомогою вимикача,
рубильника чи іншого комутаційного апарату.
Якщо дорослих поряд немає - відкинь провід пали-
цею, дошкою чи будь-яким іншим сухим предме-
том, що не проводить електричний струм. При
цьому бажано ізолювати себе від землі, ставши,
наприклад, на сухі дошку, пальто чи підстилку.
Можна відділити потерпілого від

струмопровідних частин, відтягнувши його за
одяг, якщо він сухий та відстає від тіла. При цьому
слід уникати дотику до металевих предметів і
відкритих частин тіла потерпілого. В крайньому
випадку, коли необхідно доторкнутись до тіла
потерпілого, обмотай руку сухим одягом.
Увага! Звільняючи потерпілого від дії

електричного струму, слід діяти однією рукою.
Прислухайся до порад мудрого Електа.
Будь обережним, цінуй власне життя і здоров’я!

Казка “Мудрі поради Електа”

Затверджена структура витрат Товариства станом
на 1.01.2014р.  передбачає зменшення витрат на
суму 15,7 млн.грн., в тому числі на інвестиційну
складову, на сировину і матеріали. Також зовсім
не передбачена прибуткова частина діяльності
компанії. Це викликано багатьма чинниками
загальнодержавного значення. В таких умовах
діяльність компанії в 2014 році буде значно
ускладнена. Тому дуже важливим залишається
можливість отримання  прибутку від іншої, крім
ліцензованої, діяльності.

Кадрова політика
 Облікова чисельність персоналу за 2013 рік

становила 2357 чол., середньооблікова 2311 чол.
При цьому нормативні чисельність персоналу,
розрахована та затверджена Мінпаливоенерго,
становить 2567 чол .
Середньомісячна заробітна плата штатних

працівників  становила 3753 грн. і зросла на 10,4
%  по відношенню до 2012 р.  відповідно до
прийнятих НКРЕ рішень.
Для працівників обленерго починаючи з 2007 р.

рівень заробітної плати встановлюється виходячи
із рівня середньої заробітної плати в промисловості
України.  Середня заробітна плата в промисловості
України становила 3763 грн.,  а в нашій області –
всього лише 2359 грн.

Охорона праці
У звітному періоді правління ВАТ

“Тернопільобленерго” приділяло належну увагу
стану охорони праці та техніки безпеки.
На здійснення  основних заходів з охорони праці

використано у 2013 р. – 1561 тис.грн.

ВАТ “Тернопільобленерго” у 2013 р. виконало
інвестпрограму на 101,1 %


