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Шановні тернополяни!
 Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”
прийміть мої найщиріші вітання та побажання
з нагоди національного свята – Дня незалежності
України!
 Сьогодні ми переживаємо важкий період
незалежності нашої держави, коли за
незалежність потрібно боротися і перемагати,
адже на інше ми немаємо права. В ці дні ми всі
віримо, що український народ вистоїть в боротьбі
за свою незалежність та територіальну
цілісність. Саме тому, ми повинні вже зараз
будувати таку державу, в якій найвищими
цінностями будуть людська честь і гідність,
верховенство закону, свобода та справедливість.
  Тож, зичу Вам, шановні колеги, миру в країні,
миру в домівках та миру в серцях. Від душі бажаю
усім Вам міцного здоров’я, сімейного добробуту та
віри у щасливе майбутнє України!

Генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерого”

І.Ю.Юхимець
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 24-25 липня у м. Кременець було проведено
семінар-навчання голів профкомів районів
електромереж та членів президії профкому ВАТ
«Тернопільобленерго». Також були запрошені
представники Тернопільської обласної ради
профспілок.
 Організатором семінару-навчання виступила
Обласна профорганізація НПЕУ ВАТ
«Тернопільобленерго». Метою семінару було
провести навчання голів профкомів РЕМів. А
також познайомитися із новим керівним складом
профкому, адже обов’язки голови Профкому із 1
липня цього року виконує Лілія Павлівна Пендзей,
а бухгалтера – Цицонь Тетяна Іванівна. На
конференції своїм досвідом з учасниками
поділилася головний бухгалтер Профкому
Ткачик Олександра Степанівна, яка працювала
бухгалтером від початку заснування Профкому
ВАТ «Тернопільобленерго».
 Кожен із учасників мав підготувати список
питань, які потрібно було вирішити і всі учасники
отримали відповіді на запитання з якими приїхали.
 Важливо відмітити, що Кременеччина не даремно
стала місцем проведення першого семінару. Адже
у Тернопільській області є дві найбільші святині
Марійський духовний центр у Зарваниці та Свято-
Успенська Почаївська Лавра в м. Почаїв
Кренецького району.  Місто Почаїв розташоване
поблизу м. Кременець, тож учасники відвідали
величну святиню Почаївську Лавру там їх
благословили на подальшу успішну роботу.
  «Для мене знаменною є Кременецька земля, —
каже в. о. голови Профкому Лілія Пендзей. – Саме
у Почаївській Лаврі я прийняла перше
благословення. Так само і зараз, саме у

  Навчальний семінар  – успішний початок
роботи

Відбувся перший навчальний семінар з питань роботи
голів профкомів РЕМів ВАТ «Тернопільобленерго»

Почаївську святиню, ми поїхали усім
профспілковим активом  аби наша робота в
подальшому приносила користь людям.»
  Розпочався семінар зі знайомства з колективом
Кременецьких енергетиків та історією
становлення енергетики в Кременецькому районі.
Зустрів учасників семінару начальник
Кременецького РЕМ – Григорій Леонідович
Гріняков, саме він і розповів про історію
енергетики краю.
 Приємною новиною стало привітання з ювілеєм
та виходом на пенсію голови профкому
Підгаєцького РЕМ Кузів Софії Миколаївни. Софія
Кузів пропрацювала у Підгаєцькому РЕМ ВАТ
«Тернопільобленерго» 48 років, 20 років –
виконувала обов’язки голови профкому району
електромереж.
 Основний час на семінарі був приділений для
виступу запрошеним працівникам Тернопільської
обласної ради профспілок головного бухгалтера
– Рудакевич Галини Антонівни та завідуючої
оргвідділом Грицина Тетяни Миколаївної.
 Проведений семінар дав змогу обмінятися
досвідом, намітити перспективи роботи та
проаналізувати результати роботи за досить
великий період часу.
 «Мені б хотілося в першу чергу подякувати
керівництву ВАТ «Тернопільобленерго»,
керівництву Кременецького РЕМ та усім керівни-
кам, завдяки підтримці яких ми отримали змогу
провести даний семінар, – каже Ліля Пендзей. –
Також, хочу побажати усім працівникам нашого
підприємства, отримувати радість від виконаної
роботи та проводити час на роботі з радістю,
адже робота – це друга сім’я».

Шановні колеги!
Вітаю Вас з одним із найбільших свят нашої
держави – Днем незалежності України!
День незалежності – це день, у якому щорічно
зустрічаються Минуле і Майбуття України.
Минуле має вселяти мудрість. Майбуття
повинно виховувати в нас відповідальність за
прийняття рішень.
У серцях народу України серпнева блакить
неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються
барвами української державності в символ
свободи та праці. Творення історії
Батьківщини, її сьогодення і майбутнього —
обов’язок кожного з нас, усього народу.
У ці святкові дні зичу Вам здоров’я, особистого
щастя, добра і достатку у Ваших родинах, миру
і сонця у кожному домі!

В. о. Голови Профкому
     ВАТ «Тернопільобленерго»

Л. П. Пендзей
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 У ВАТ “Тернопільобленерго” діє цілодобовий
Кол-центр

Новини

 З 20 серпня  2014
року у ВАТ
“Тернопільобленерго”
розпочав роботу 
Кол-центр з
о б с л у г о в у в а н н я
споживачів. 
“ К о л - ц е н т р

створено на
виконання вимог
постанови НКРЕ від
08.08.2013 року

№1070, “Щодо забезпечення функціонування
Кол-центрів суб’єктами господарювання, які

здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом”, – повідомив начальник Кол-центру
ВАТ “Тернопільобленерго” Юрій Майор.  – У
Кол-центр можна звертатися цілодобово за
номером телефону 0-800-50-90-40, дзвінки з
усіх телефонів безкоштовні.”
 Зателефонувавши до Кол-центру споживачі,

зможуть отримати інформацію з питань, що
стосуються:
- внесення показників електролічильника для

жителів м. Тернополя та Тернопільського
району;
- тарифів на електроенергію;

- тарифів, диференційованих за періодами часу;
- порядку оплати за  електричну енергію;
- пільг та субсидій;
- приладів обліку електричної енергії;
- припинення послуг електропостачання;
- приєднання нових та реконструйованих

електроустановок до електромереж;
- перерви послуг електропостачання;
-термінів відновлення послуг

електропостачання;
- якості послуг електропостачання.
 Кол-центр ВАТ “Тернопільобленерго” буде

працювати безперервно у вихідні та святкові дні.

На даний час, у зв’язку з проблемами із
забезпеченням природним газом споживачів на
всій території України, ми часто отримуємо
інформацію через засоби масової інформації
(телебачення, радіо, інтернет, друковану пресу
тощо) про необхідність зниження
використання природного газу, в тому числі
шляхом переходу на електроопалення
житлових приміщень.
Чи реальні такі плани та як сьогодні можна

заощадити електроенергію? Відповіді на
запитання надає директор енергозбуту ВАТ
«Тернопільобленерго» Сергій Оляніцький:
- Які є види тарифів? Яка між ними різниця?
- Тарифи для населення є фіксовані і можуть

бути диференційовані за періодами часу.
Диференційовані застосовуються у випадках
встановлення багатотарифних лічильників.
- Які переваги зонних(диференційних)

лічильників?
-Завдяки таким приладам обліку люди зможуть

частково зекономити на оплаті за світло. До того
ж застосування диференційних електро-
лічильників дає змогу не тільки зекономити кошти
на оплату за використану електроенергію, але і
долучитися до загальнодержавної програми
економії енергоресурсів та вирівнювання графіка
навантаження.
За наявності окремого обліку споживання

електроенергії за періодами часу розрахунки з
населенням проводяться  із врахуванням
наступних коефіцієнтів: за двозонними
тарифами, диференційованими за періодами
часу: 0,7 тарифу – в години нічного
мінімального  навантаження енергосистеми (з
23-ї і до 7-ї години), а в інші години доби –
повний тариф; за тризонними тарифами,
диференційованими за періодами часу: 1,5
тарифу – в години максимального навантаження
енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до
22-ї години), повний тариф – у напівпіковий
період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години,
з 22-ї до 23-ї години), а 0,4 тарифу – в години
нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години)
- Куди звертатися для встановлення

багатотарифного лічильника? Як і де його
придбати?
- Для встановлення двозонного чи тризонного

лічильника  потрібно звернутися у ВАТ
“Тернопільобленерго” для отримання

організаційно-технічних заходів, які
передбачають переукладання договору про
користування електричною енергією, відповідні
вимоги до програмування диференційного
електролічильника тощо.
Придбати електролічильник можна у

відповідних підприємствах торгівлі. Вартість
диференційного трьохфазного лічильника в
Тернополі коливається від 1300-1700 гривень і
вище, в залежності від якості,  фірми виробника
та заданих для обліку параметрів, а відповідно
однофазного – від 400 до 900 гривень.
- Де доцільніше використовувати двозонний

тариф?
- Встановлення диференційованих лічильників

за періодами часу доцільно встановлювати тоді,
якщо нічне споживання електроенергії більше
ніж денне, а тому кожен повинен спочатку
порахувати економічну доцільність придбання
та термін окупності такого приладу.
- Які переваги енергозберігаючих ламп над

лампами розжарювання?
- Заміна ламп розжарювання на

енергозберігаючі лампи дає змогу зекономити
приблизно 70 відсотків електроенергії, що
використовується на освітлення. Також, варто
сказати, що термін служби енергозберігаючої
лампи орієнтовна 5-7 років тоді як лампи
розжарювання – 1 рік.
- Електроопалення, електрокотли – що про

них треба знати споживачам?
- У випадку, коли споживач бажає встановити

додаткове електрообладнання та вибрати інший
вид тарифу на електричну енергію, в т.ч. для
опалення належного йому майна, приготування
їжі, нагрівання води тощо, він має звернутись до
енергопостачальника щодо необхідності
внесення змін до договору про користування
електричною енергією в частині зміни зазначеної
у договорі величини електричної потужності,
категорії надійності струмоприймачів, тарифної
групи, переліку електроустановок якими
обладнано об’єкт  споживача, а також отримання
відповідних роз’яснень тощо.
Підставою для внесення змін у договір про

користування є підтвердження проектною

документацією житлового будинку та відповідною
документацією про введення в експлуатацію того,
що будинок в цілому або його частина (окрема
квартира) обладнаний електроопалювальними
установками та кухонними електроплитами або
іншим електричним устаткуванням.
При цьому необхідність отримання дозвільних

документів на використання певного
електрообладнання  вимогами чинного
законодавства не передбачено (у випадку не
перевищення дозволенної  потужності згідно
договору про користування електроенергією).
Процедура та порядок встановлення

електрообладнання в квартирах з централізованим
чи індивідуальним газовим опаленням та

установленими газовими плитами не
залежить від інших наявних типів опалення
та газового устаткування.
При виконанні проекту на окрему

квартиру, проектувальна організація
повинна враховувати  проект на весь будинок для
визначення проектної потужності будинку та
пропускної здатності внутрішньобудинкових
мереж.
Проте, для масового переходу на

електроопалення помешкань громадян необхідно
розробити на державному рівні та впровадити на
практиці цілий комплекс заходів, які включають в
себе зміни до діючого законодавства, визначення
джерел фінансування для проведення робіт з
проектування, монтажних та пусконалагоджу-
вальних робіт електронагрівальних установок, 
реконструкцію діючих електричних мереж.
- Як ще скоротити втрати електроенергії?
- Витрати електроенергії можна скоротити

використовуючи електроприлади економного
класу. Наприклад побутові прилади  класу А або
ж  А+ дозволяють економити 20 відсотків
електроенергії. Також важливо вимикати з розеток
електроприлади які перебувають в режимі
очікування. Актуальним залишається питання
утеплення приміщень.
Також хочеться звернути увагу споживачів, що

сьогодні телебачення, друковані ЗМІ та,
особливо, Інтернет-видання рекламують
різноманітні пристрої, які повинні зменшувати
споживання електроенергії. Непотрібно
купуватися на яскраву рекламу і витрачати значні
кошти, оскільки багато сучасних приладів вже
зразу оснащені приладами для компенсації
реактивної складової електроенергії.

Електроопалення - реальні перспективи
З перших вуст

Для масового переходу на електроопалення помешкань
громадян необхідно розробити на державному рівні та

впровадити на практиці цілий комплекс заходів
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Навчання

Фото із проведеного семінару-навчання голів профкомів
РЕМ ВАТ “Тернопільобленерго” у м. Кременець


