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Уперше за 15 років Україна зіткнулася із
суттєвим дефіцитом енергоресурсів. В зв’язку
з перебоями поставок вугілля з Донбасу та
недостатньою через це генерацією
електроенергії на українських
електростанціях, влада прийняла рішення
обмежити споживання електроенергії і
запровадити так звані віяльні відключення.
Проте попри численні застереження щодо
можливих наслідків віяльних відключень від
електроенергії область працюватиме
безперебійно. Тернопільобленегро робить усе
можливе і неможливе, аби ані підприємства
області, ані населення не відчуло жодних
незручностей.   Коли і як це станеться, і кого
торкнеться, розповідає в.о. Голови Правління
– Генерального директора ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігоря Юхимця.

– Ігорю Юрійовичу, чому відбуватимуться
віяльні відключення і  що спричинило таке
рішення?
– На Донбасі триває війна, шахти зупинено і

частково затоплено. Вугілля не видобувається,
його стає дедалі менше на складах електростан-
цій. Країна вступає у зиму, і з нею нависає загроза
енергетичної, точніше, електроенергетичної
кризи. Внаслідок руйнування залізничних колій
та мостів зимові запаси вугілля на ТЕС станом
на 1 серпня 2014 року скоротилися майже на
34% порівняно з цією ж датою 2013 року. У липні
видобуток вугілля скоротився на 16,2%, тобто
на 850,6 тис тонн –  до 4,4 млн тонн, тоді як
показник за сім місяців непоганий: падіння стано-
вило лише 0,5%. Проте в умовах суцільних руй-
націй стало неможливо доставити вугілля на стан-
ції. За даними Міненерговугілля, 12 серпня на
складах ТЕС залишалося менш ніж 2,3 млн. тонн
палива, тоді як до початку опалювального сезону
зимові запаси на теплових електростанціях пови-
нні бути удвічі більші. Щодоби ТЕС спалюють
50,5 тис тонн вугілля, тоді як середньодобовий
обсяг постачань не перевищує 45 тис тонн - це
найнижчий показник за останні 15 років.
Ситуація ускладнена ще й тим, що на початку
серпня повністю припинилося постачання вугілля
на Луганську, Придніпровську, Трипільську,
Криворізьку та Вуглегірську ТЕС. Якщо ситуація
не зміниться, то за два-три тижні станції повністю
спалять зимові запаси вугілля.
Тому через дефіцит палива та гідроресурсів і,

як наслідок, розбалансування між виробни-цтвом

та споживанням
електроенергії Міні-
стерством енергетики
та вугільної промисло-
вості було прийнято
рішення про обмеже-
ння постачання еле-
ктроенергії спожива-
чам. Щоправда, наразі
йдеться лише про
побутових користува-
чів, промисловість же
наразі обіцяли не
чіпати. І щоби знизити
пікове навантаження,
щодня на дві години
вранці і ввечері
в і д к л ю ч а т и м у т ь
електроенергію.
– Що собою

п р е д с т а в лят и му т ь
такі відключення?
– Це так звані

почергові відключення
споживачів, які будуть
відбуватися за затверд-
женими графіками. У
нашій області такі гра-
фіки вже розроблені і
затверджені. Вони бу-
дуть введені в дію, як
тільки надійде
розпорядження про
старт відключень.
 Віяльні вимкнення електроенергії –  це норма

енергобезпеки країни. І якщо виникне потреба їх
запроваджувати задля того, аби не вийшла з ладу
енергосистема країни, то вибору в енергетиків не
буде. Оскільки пошкодження в енергосистемі краї-
ни приведуть до великих збитків як для держави,
так і для споживачів, зазначають на підприємстві.
  – Орієнтовно з якого часу вони заплановані і

на який термін?
 – І те, коли почнуться віяльні відключення, і коли

закінчаться, і чи будуть вони взагалі – все
залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація
на Сході України. Чим довше країна відчуватиме
енергетичну кризу через воєнні дії в зоні АТО,
тим реальніше запровадження аварійних
відключень електроенергії на невизначений термін.
Сьогодні можу сказати напевне лише одне:
затверджені графіки вводяться в дію впродовж 10-
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потужність

15 хвилин після розпорядження головного
диспетчера Південно-Західної електроенерге-
тичної системи України. А коли це станеться –
сьогодні чи через місяць – спрогнозувати наразі
не можна.
– Чи будуть відключатися від електроенергії

тільки житлові будинки, а чи це
стосуватиметься також підприємств,
вуличного освітлення тощо?
– На сьогодні ми маємо розпорядження

підготуватися до відключень тільки житлового
сектору. Однак на практиці це завдання виконати
важко, адже в основному і будинки, і
підприємства підключені до однієї підстанції.
Сьогодні наші спеціалісти працюють над
технічною стороною цього питання, однак є
побоювання, чи встигнемо провести необхідні
зміни до старту відключень.

Початок, продовження на стор. 2

З перших уст
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Продовження, початок на стор. 1

– Як вбезпечити побутові прилади від перепаду
напруги?
– Перепади напруги не мають відношення до

вимкнення чи увімкнення електроприладів і не
виникають при увімкненні чи вимкненні
електроенергії. Вони зумовлені зовсім іншими
явищами. Але якщо у споживачів є певні
побоювання з цього приводу, раджу їм
встановлювати стабілізатори напруг, які
продаються у спеціалізованих магазинах. Як
правило, такі прилади встановлюють на котли
опалювання, холодильники, комп’ютерну техніку
тощо. Тут уже кожен сам для себе вирішує. Однак
остерігатися того, що віяльні відключення
зумовлюватимуть перепади напруги, не варто.
– В які години відбуватимуться відключення?

Чи одночасно по всій області та Тернополю, а
чи кожен район/мікрорайон – за окремим
графіком?

– За розробленими графіками аварійних
вимкнень електроенергія відключатиметься по
області не одночасно, а почергово. Саме в цьому
суть таких «віяльних» відключень. Тобто електро-
енергія відключатиметься споживачам відповідно
до тої черги, у якій вони знаходяться згідно роз-
роблених графіків аварійних вимкнень.
Графіки «віяльних» відключень розроблені таким

чином, щоби наші споживачі зазнавали якомога
менших незручностей через вимушене вимкнення
електроенергії.
– Чи будуть споживачі завчасно попереджені,

з якого дня почнуться відключення і за яким
графіком?
– Графік аварійних вимкнень вже оприлюднений

у багатьох регіональних ЗМІ та на офіційному
сайті ВАТ «Тернопільобленерго». Оскільки,
згідно інструкції, графіки аварійних вимкнень
потрібно застосувати впродовж 10-15 хвилин
після розпорядження головного диспетчера
електроенергетичної системи України, тож за
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такий короткий час просто неможливо буде
попередити споживачів. Для того ми вже зараз
поширюємо затвердженні графіки аварійних
вимкнень, тим самим поперед-жаючи
споживачів, в які години можливе вимкне-ння
електроенергії саме в їхньому населеному
пункті.
– Чи є однією з причин відключень несплата

населенням за електроенергію?
– Несплата за електроенергію не має відношення

до запровадження аварійних вимкнень електро-
енергії. І відключатися будуть не окремі спожи-
вачі, а окремі лінії та підстанції, які живлять і
тих, хто вчасно оплачує за електроенергію, і
тих, у кого є борги. В Тернопільській області
населення вчасно розраховується за електро-
енергію, але змушене разом з усіма українцями
потерпати від наслідків війни на Сході.
Зрозуміло, що з одного боку відімкнення від

електроенергії досить непопулярний крок, але з
врахуванням ситуацію на Сході, він вимушений.

  Районні центри, міста і селища міського
типу (крім м. Тернополя):
     З 07 год. 50 хв. – до 08 год. 50 хв.;
     З 11 год. 50 хв. – до 14 год. 10 хв.;
     З 17 год 50 хв. – до 19 год. 10 хв.;
     З 19 год. 50 хв – до 21 год. 10 хв.

     м. Тернопіль
     З 12 год. 00 хв. – до 14 год. 10 хв.;
     З 17 год. 50 хв – до 19 год. 10 хв.

     Села:
 У Кременецькому, Шумському,

Лановецькому, Збаразькому, Зборівському,
Підволочиському, Тернопільському,
Козівському, Бережанському,
Теребовлянському і Борщівському районах
–
     З 07 год. 50 хв. До 10 год. 10 хв.

  У Підгаєцькому, Гусятинському,
Чортківському, Заліщицькому, Бучацькому,
Монастириському районах:
     З 09 год. 50 хв. – до 12 год. 10 хв.

     У всіх адміністративних районах (крім
Борщівського, Кременецького,
Теребовлянського і Шумського районів):
     З 13 год. 50 хв. – до 16 год. 10 хв.;

 ГРАФІК віяльних відключень електроенергії на
території Тернопільської області

     З 18 год. 50 хв. – до 20 год. 10 хв.

     Для Борщівського, Кременецького,
Теребовлянського, Шумського районів:
     З 13 год. 50 хв. – до 16 год. 10 хв.;
     З 19 год. 50 хв. – до 21 год. 10 хв.

     Сільськогосподарським споживачам
рекомендовано завершити доїння корів:
     ранкове – до 07 год. 50 хв.,
     обіднє – до 14 год. 00 хв.,
  вечірнє – до 18 год. 50 хв. (у

Борщівському, Кременецькому,
Теребовлянському і Шумському районах
– до 19 год. 50 хв.).

     Керівникам промислових підприємств
області рекомендовано забезпечити
зниження електроспоживання за рахунок
переводу окремих енергоємних
виробництв на нічні години роботи (з 23
год. до 06 год. ранку) і також запровадити
заходи щодо зниження
електроспоживання до рівня технологічної
броні для виробництва з безперервним
циклом і до аварійної броні для всіх інших
виробництв в такі години:
     З 06 год. 50 хв. – до 09 год. 30 хв.;
     З 16 год. 30 хв. – до 21 год. 30 хв.

З болем у серці згадую тепер вже
далекий 1986 рік, коли Чорнобильська
трагедія вирвала мене з корінням з
рідної домівки між «чужих людей».
Так мені здавалося тоді. Мої
побоювання розвіялися, як дим. Саме
тут У ВАТ «Тернопільобленерго»
мене зустріли привітні, добродушні
та щирі люди. В цеху, де я
пропрацювала уже 28 років, до всіх
моїх проблем ставилися з розумінням
і завжди допомагали. Дізнавшись, що
мій син став добровольцем АТО,
працівники підприємства
організували збір коштів для
придбання бронежилета.
Тому хочу висловити слова

вдячності усім начальникам служб,
керівництву, адже наше рідне
підприємство це база ввічливості,
доброти та уваги.
 Дякую за матеріальну допомогу,

щирі слова та погляди  підтримки.
Нехай Ви всі і Ваші родини будуть

завжди щасливі, щоб мир запанував
над нашою Україною.
Хай Господь дарує Вам так щедро

свою благодать, як Ви подарували
моєму материнському серцю.

Подяка

Материнська подяка

З повагою,
     Горват П. Ф.
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Новини

 Оплата он-лайн за електроенергію
У ВАТ “Тернопільобленерго” запрацював новий сервіс оплата

електроенергії он-лайн.
Для здійснення оплати за електроенергію через

сервіс інтернет-есквайрингу Приватбанку
споживачу необхідно:
1. Перейшовши за посиланням   https://

mypa yme nts.pr iva tba nk .u a / index. html? # /
fastpay?token=afecf458bb53de5dbedab27c99e76e08
ввести номер особового рахунку та вибрати зі
списку ваш РЕМ.
2. Після цього необхідно ввести покази

лічильника, вибравши посилання
“редактировать” навпроти потрібного
лічилькика. Також можна вказати суму до
оплати.
3. У поле поточне значення треба занести

покази лічильника  (ця цифра повинна бути
більшою від попередніх показів, інакше система
видасть помилку про некоректні покази).
4. дальше необхідно ввести всю потрібну

інформацію про карточку Приватбанку (номер,
срок дії, код CVV2/CVC2), а також номер
мобільного телефону.
5. Тоді ввести чотиризначний номер для

платежів, отриманий через СМС.
Виконавши всі кроки, споживач отримає

повідомлення про проведений платіж:
Також при необхідності є можливість

отримати квитанцію з електронним цифровим
підписом.
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Навчання

 Працівники ВАТ “Тернопільобленерго” -
з нагоди свята одягнули вишиванки

В одне з найбільших державних свят –  День незалежності України, працівники
ВАТ “Тернопільобленерго” підтримали всеукраїнську акцію та прийшли на роботу

у вишиванках.


