
ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

 Енергію праці — енергетиці краю!

З Днем енергетика!
     Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”, від усієї
душі і з гордістю за нашу  професію вітаю Вас з нашим
професійним  святом - Днем енергетика!
     В цей святковий день я щиро дякую Вам за той внесок,
який кожен з Вас зробив у загальну справу в 2014 році: за
якісне проведення ремонтів, надійну експлуатацію
обладнання, ефективне економічне і фінансове
планування, за розвиток інформаційних технологій.
Результат нашої професійної діяльності рік від року
незмінний - ми забезпечуємо світлом і теплом сотні
тисяч споживачів, сотні промислових підприємств.
     Не обіцяю, що наступного року нам буде легко. Але
впевнений, та команда професіоналів, яка працює у ВАТ
“Тернопільобленерго”, здатна вирішувати будь-які
завдання.
     Я хочу сказати окреме спасибі за нові успіхи і перемоги
усередині компанії, за те, що в нинішніх складних умовах
Ви не втрачаєте бажання розвиватися і продовжуєте
працювати “на якість”.
     Щиро бажаю Вам, шановні колеги, щоб всі зміни були
тільки на краще! Нехай робота завжди приносить
радість, задоволення і почуття гордості, а професійні
успіхи йдуть поряд із особистим щастям і благополуччям!
     Закінчується 2014 рік, а за ним наступають чудові
зимові свята Новий рік та Різдво Христове!

     З нагоди свят зичу кожному з Вас міцного здоров’я, сімейного благополуччя, цікавої і плідної роботи. Нехай
світло і тепло завжди зігрівають Ваш будинок, а надійною опорою в житті залишаються рідні, близькі та друзі.
     Нехай 2015 рік принесе всім нам чергові професійні перемоги!
     З Днем енергетика!
     З наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні колеги!

З повагою,
в. о. голови правління-генеральний директор
 ВАТ “Тернопільобленерго”                                                                                                             І. Ю. Юхимець
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12 грудня була проведена профспілкова
конференція в селекторному режимі, в якій
взяли участь делегати від колективу
Товариства, представник від Центральної ради
НГПЕУ та адміністрація ВАТ
“Тернопільобленерго”.
У ході звітно-виборної конференції було

заслухано звіти по виконанню трудового
договору працівниками та керівництвом
компанії.
На конференції було обрано новий

Профспілковий комітет НПЕУ ВАТ
“Тернопільобленерго” та відбулося
голосування за голову Профкому. Від 12
грудня головою Профкому обрано Пендзей
Лілю Павлівну, яка із липня цього року
виконувала обов’язки голови профкому.
На закінчення конференції було прийнято ряд

змін до колективного договору ВАТ
“Тернопільобленерго”.

Новини

Відбулася звітно-виборна
профспілкова конференція

 З 1 грудня в Тернопільській області, як і в Україні
загалом,  введено в дію графіки аварійних
вимкнень електроенергії.
“Повідомлення про розпорядження Державного

підприємства НЕК “Укренерго” щодо введення з
7.00 год. 1 грудня 2014 року графіків обмежень
по потужності та енергії в повному обсязі ВАТ
“Тернопільобленерго” отримало у складі інших
енергопостачальних компаній 29 листопада 2014
року, – повідомив головний інженер ВАТ
“Тернопільобленерго” Степан Бартків. – Згідно
повідомлення ДП НЕК “Укренерго” зобов’язало
всі обласні енергопостачальні компанії
неухильно виконувати встановлені ліміти зі
споживання електричної потужності.”
Графіки аварійних вимкнень електроенергії

(ГАВ) вводяться у разі несподіваного виникнення
в ОЕС України (електроенергетичній системі)
аварійного дефіциту електричної потужності.
ГАВ, які погодженні із обласною державною
адміністрацією (ОДА) та обласним відділенням
Держенергонагляд, вводяться за командою
чергового диспетчера державного підприємства
НЕК “Укренерго”, або диспетчера
електроенергетичної системи.

З перших уст

Тернопільобленерго просить споживачів з
розумінням поставитись до вимкнень

електроенергії
 У зв’язку із ускладненням ситуації та дефіцитом

потужності в Об’єднаній енергосистемі України
1 грудня 2014 року о 9.10 год. за розпорядженням
диспетчера центральної диспетчерської служби
Південно-Західної енергосистеми ДП НЕК
“Укренерго” введено в дію графіки аварійних
вимкнень (ГАВ) для всіх областей України та ВАТ
“Тернопілобленерго” в тому числі.
 Як пояснив Степан Бартків, це не забаганка

обленерго чи уряду, а такі вимкнення
електроенергії – це необхідність задля
збереження стійкої енергосистеми всієї країни.
 “Електроенергію вимикатимуть споживачам на

період до двох годин, якщо ситуація не
покращується то одну чергу включають, а іншу
– відключають, – розповідає Степан Бартків. –
Ми просимо споживачів з розумінням
поставитися до ситуації, яка склалася в
енергосистемі країни і по можливості
обмежувати власне споживання електричної
енергії, тим самим зменшити навантаження на
об’єднану енергетичну систему України”.
Енергетики нагадують, що графіки аварійних

вимкнень щорічно складаються і вводяться в дію
згідно з “Інструкцією про складання і

застосування графіків обмеження та аварійного
відключення споживачів, а також протиаварійних
систем зниження електроспоживання”,
затвердженою наказом №456 Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України
від 23.11.2006 року.
У Графіку аварійних вимкнень електроенергії

всі лінії електропередач напругою 10-35 кВ
області, з відповідними центрами керування
(підстанціями),   розділені на 10 черг сумарною
потужністю 80 мегаватт. Кількість черг, до яких
застосовуються ГАВ, у відповідності до ситуації
в енергосистемі, вказує диспетчер центральної
диспетчерської служби Південно-Західної
енергосистеми. Вказані черги обленерго
повинно вимкнути на протязі 10-15 хвилин.
Тобто, енергетики, маючи погодженні та
затвердженні графіки аварійних вимкнень, не
можуть передбачити, в які дні та години вони
будуть застосовані. Тому споживачам, виходячи
з дому, потрібно пам’ятати, що електроенергія
може вимкнутися і ввімкнутися в будь-який час.
Припинення дії графіків аварійних вимкнень

буде здійснено по спеціальному розпорядженню
ДП НЕК “Укренерго”.

Крадіжки

Щороку через спробу крадіжки майна
електромереж  в країні гине кілька людей.  А з
поглибленням кризи  енергетики побоюються,
що охочих на “легку наживу” побільшає. Якщо
колись у крадіїв попитом користувалися
струмонесучі частини – сітка, кутники, які
переважно використовували для господарських
цілей, то сьогодні крадуть трансформатори та
кілометри проводів під високою напругою.
Водночас пункти прийому брухту чорних та

кольорових металів охоче беруть у вигляді лому
вкрадені кілометри електричних дротів та
елементи електрообладнання.
За 11 місяців цього року на лініях

електропередач і трансформаторних підстанціях
було викрадено 32,04 кілометри алюмінієвого
проводу та один трансформатор. Сума загальних
збитків, нанесених при цьому, склала майже 330
тисяч гривень.
 Найдорожчі втрати для енергетиків – проводи.

Найчастіше крадуть провід
Їх вартість разом із відновленням ліній
електропередач складає 260,09 тисяч гривень.
Втрата трансформатора обійшлася обленерго у
майже 70 тисяч гривень.
  Найбільше від злодіїв потерпів Козівський район

електромереж, де зловмисники привласни-ли
10,61 кілометрів проводу й однин трансформатор.
За фактами скоєних крадіжок працівники

обленерго подали звернення до правоохоронних
органів.

Щиро вітаю  Вас  з професійним
святом  – Днем енергетика!
А також із самими

довгоочікуваними і світлими
святами – Новим Роком  та
Різдвом Христовим!
В наступаючому році бажаю

Вам всього того, що прикрашає
наше життя, зігріває і наповнює
наші серця. І нехай в ньому
головним  буде радість,
сплетена із світла і тепла. Хай
у Вашій долі прийдешній рік буде
міцним у здоров’ї, добрим в
людських стосунках, легким у
вирішенні всіх справ, а в оселі
завжди сяє вогник добра та
радості.
  Хай незмінна зоря щастя і

удачі осяє весь Ваш життєвий
шлях, а обрані Вами дороги
будуть прямими та широкими.
Бажаю, щоб світлом, радістю,

Дорогі енергетики!

 З повагою,
Голова НПЕУ

    ВАТ “Тернопільобленерго”
    Л. П. Пендзей

коханням та надією
наповнювався вщерть кожен
Ваш день, а вірні друзі
залишалися надійною опорою
у житті!
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Крок в історію

  У 1926 роцi в Теребовлi побудували потужні
на той час пiдстанцiю з трансформатором 10
кВа. Проте споживча потужнiсть мешканцiв
Теребовлi у той час становила 27 кВт, у тому
числi у приватних будинках  було 559 лампочок.
  Iз зростанням обсягiв споживання виникло

питання збiльшення потужностi електростанцiї.
Розглядалося два варiанти: дизельна електро-
станцiя у Теребовлi або Янiвська ГЕС з
будiвництвом лiнiй 15 кiловольт “Янiв-
Теребовля”, “Янiв-Буданiв” — з подальшим
розширенням лiнiй на Копичинцi та Чорткiв.
Для бiльшої надiйностi електроживлення були
прийнятi обидва варiанти, i у 1934 роцi
розпочалося будiвництво Янiвської ГЕС, яка
була введена в експлуатацiю у 1935 роцi. Про
початок будiвництва свiдчить меморiальна
дошка, яка встановлена на будинку ГЕС з таким
написом: “При видатнiй допомозi пана Артура
Марушевського воєводи Тернопiльського,
старанням Людвiка Шрейбера — старости повiту
Теребовлянського, при чиннiй спiвпрацi членiв
вiддiлу повiтового, якими були: Бродяк Мафтей,
професор Чайковський Павел, iнженер
Пiнiнський Владислав, доктор Стояновський
Якоб, Стояновський Шимон, ксьондз Врубель
Адам, секретар Пiняцкевич Францiшек, керiвник
електростанцiї Газе Кароль поставлено камiнь
пiд будову закладу
водноелектричного
в Яновi 1934 року
для спiльного ко-
ристування повiту
Теребовлянського
i Копичинець-
кого”.
  Iнвестицiї для

будiвництва ГЕС
залучили з держав-
ного фонду працi.
На гiдроелектро-
станцiї встано-
вили двi горизон-
тальнi турбiни
типу Френсiса:
перша потуж-
нiстю 500 кiнсь-
ких сил iз генера-
тором на одному
валу 332 кВт, 187
обертiв у хви-
лину; друга — 300
кiнських сил, 210
обертiв у хви-
лину, з генера-
тором 240 кВт,
1000 обертiв у
хвилину, з’єдна-
них iз турбiною
через шестирен-
чатний редуктор.
Це обладнання
працює на ГЕС i
зараз.
  Iз вводом ГЕС i

лiнiй 15 кВ, місто
Теребовля одер-
жало на той час

надiйне джерело живлення достатньої потужностi.
Водночас, до електромережi пiдключили село Янiв (тепер
Долина) i селище Буданiв.
  Друга свiтова вiйна не зруйнувала Янiвської ГЕС i

Теребовлянської комунальної електростанцiї. У 1954
роцi для збiльшення генеруючої потужностi на
залiзничнiй колiї Теребовлянського вокзалу встановили
трофейний енерговагон, обладнаний двома чотиритак-
тними швидкохiдними шестицилiндровими дизель-
генераторами потужнiстю 150 кВт кожний, постiйної
напруги. Для пiдключення в iснуючу мережу потрiбнi
були умформери. Досягти нормальної роботи дизельних
агрегатiв не вдалося, хоча за допомогою зверталися до
авторитетних Київських i Харкiвських спецiалiстiв з
дизельних моторiв. Вiдтак у 1958 роцi обладнання
енерговагона демонтували.
  У пiслявоєннi роки Теребовлянськiй електростанцiї

адмiнiстративно пiдпорядкувалися Янiвська ГЕС,
Чорткiвська дизельна i Копичинецька локомобiльна
електростанцiї.
  Тоді для пiдвищення надiйностi роботи теребовлянськi

енергетики провели автоматизацiю Янiвської ГЕС,
реконструювали водозливну греблю, вiдремонтували
греблю i водовiдводячий канал, пiдготувавши його до
пропуску паводкових вод. Це дало можливiсть
безперешкодно пропустити несподiвано великий паводок
1968 року й уникнути руйнувань ГЕС.

 80 років з початку будівництва Янівської ГЕС
 Янівська ГЕС витримала  Другу світову війну та надійно працює до сьогодні

Спогад Костюка Б. Я.

“На Янівській ГЕС, крім чергового
персоналу, працювала бригада
досвідчених електромонтерів на чолі
з майстром, учасником Великої
Вітчизняної війни Степаном
Михайловичем Ковальським. Це та
основа, на якій доводилося
організовувати роботу РЕМ. І це був
період завершення електрифікації
області, коли у районах уже
будувалися лінії 35 кВ і підстанції 35/
10 кВ, розгалужені лінії 10 кВ,
електрифікувалися населені пункти.
Першим технічним завданням, що

постало перед нами, — ввімкнення на
паралельну роботу з енергосистемою
Янівської ГЕС, оскільки електричної
потужності в цій зоні не вистачало.
Трансформаторів 10/15 кВ наша
промисловість не випускала, тож для
цього ми використали трофейний
трансформатор 35/6 кВ, частину
обмотки 35 кВ у польових умовах
переключили з „зірки” на
„трикутник”, а обмотку 6 кВ — з
„трикутника” на „зірку”.

Приміщення Янівської ГЕС
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Треба знати

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

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

Проблема економії електроенергії в нашій
країні є актуальною. В багатьох країнах
Європейського Союзу прийняті закони, які
забороняють продаж ламп розжарювання та
вимагають замінювати їх на енергозберігаючі.
Враховуючи короткий термін служби ламп
розжарювання, ЄС повністю позбудеться цих
ламп до 2015 року. За допомогою енерго-
зберігаючих ламп у країнах ЄС економія
електроенергії має скласти від 5 до 10 млрд.
євро на рік. Нові джерела енергії коштують до-
рожче, ніж лампи розжарювання, але спожи-
вають менше електроенергії та мають довший
термін роботи. Проте при постійному зроста-
нні ціни на електроенергію термін окупності
енергозберігаючих ламп знижується.
 Що це за лампи, які називаються енерго-

зберігаючими? Енергозберігаючі лампи - це
електричні лампи, які в порівнянні з лампами
розжарювання мають більшу світловіддачу при
меншому споживанні електричної енергії.
 Основний недолік ламп розжарювання поля-

гає в тому, що тільки 4-7 % енергії, яка спожи-
вається, “іде” на світло, а 93-96 % перетво-
рюється на тепло та інші види випромінювань
(інфрачервоне). Спектр ламп розжарювання є
найбільш наближеним до сонячного спектра.
 Гігієнічними характеристиками освітлення є

абсолютна освітленість робочого місця, рівно-
мірне розподілення освітлення на горизонталь-
ній і вертикальній робочих поверхнях,
наявність відблисків, які впливають на різні
об’єкти фіксації та контрастну чутливість ока.
 Електромагнітне випромінювання оптич-

ного діапазону енергозберігаючих ламп вклю-
чає інфрачервоний, видимий та ультрафіолето-
вий ділянки спектра.
 Джерелом світла енергозберігаючих ком-

пактних люмінесцентних ламп є ультрафіоле-
тове випромінювання, яке утворюється внас-
лідок газового розряду парів ртуті та викликає
світіння люмінофору. Такі лампи у 2,5-4 рази
є ефективнішими за лампи розжарювання, проте
вони містять пари ртуті, а термін їх роботи
становить від 10 до 15 тисяч годин.
 Дослідження технічних характеристик люмі-

несцентних компактних ламп, які продаються
в торгівельних мережах, показали, що їх
експлуатація супроводжується генерацією не
тільки видимого випромінювання, а й
ультрафіолетового в зонах UVA 400 - 315 нм,
UVВ 315 - 280 нм і високочастотного 3-30
МГц 100-10 м, яке реєструється на відстані до
60 см. З огляду на ці дані перед розміщення
таких люмінесцентних компактних ламп на
робочих місцях потрібно перевірити
інтенсивність їх випромінювання і спектраль-
ний склад. Вченими доведено, що при дії світла
люмінесцентних компактних ламп з різною
кольоровою температурою (2400, 4000 та 6400
К) в організмі людини порушується продукція

мелатоніну (гормон
епіфізу, який відпові-
дає за добові ритми
організму та руйну-
ється під дією світла,
якщо в його спектрі
є хвилі діапазону
430-470 нм), що
призводить до розла-
дів сну і добових
ритмів функціону-
вання щитовидної та
статевих залоз,
серцево-судинної та
центральної нервової
систем. Проведені
дослідження на во-
лонтерах показали,
що найбільш шкідливі
реакції організму
людини спостеріга-
лися при інтенсивності випромінювання 3,0 Вт/
м2, рівня освітленості 1200 лк за кольорової
температури 6400 К.
 Є ще один вид енергозберігаючих ламп -

твердотілі світлодіоди. Вони у 5-10 разів більш
енергоефективні, ніж лампи розжарювання, та не
містять парів ртуті, як люмінесцентні.
 Як стверджують учені-фізики, для компактних

люмінесцентних ламп уже досягнуто максимальне
значення енергетичної ефективності, тоді як для
світлодіодних ламп цей показник становить лише
10 % від потенціальних можливостей.
 Переваги використання світлодіодів у порівнянні

з лампами розжарювання та люмінесцентними
лампами такі:
- забезпечення високого рівня кольоропередачі;
- відсутність стробоскопічного ефекту;
- більша надійність та довший термін

експлуатації;
- відсутність у випромінюваному спектрі

канцерогенного ультрафіолетового й
інфрачервоного (теплового) випромінювань.
 Проте сьогодні у світлодіодів є один недолік -

велика точкова яскравість, що призводить до
блискучості поверхні та засліплення очей.
 Що стосується ультрафіолетового випроміню-

вання, то, як показали дослідження, воно можливе
на відстані від 5 до 100 см від лампи. У зоні UVA
рівень інтенсивності становить від 2,94 Вт/м2 на
відстані 5 см до 0,01 Вт/м2 на відстані 100 см. Для
зони UVB рівень інтенсивності становить 0,059
Вт/м2 на відстані 5 см від джерела світла.
Канцерогенна зона UVС відсутня. Таким чином,
світлодіодні лампи є безпечними по відношенню
до ультрафіолетового випромінювання.
 Використання світлодіодних ламп, дійсно, дозво-

ляє на практиці піклуватися про довкілля (зникає
проблема утилізації люмінесцентних ламп, які
містять ртуть), а не на словах, коли в Україні людей
закликають купувати люмінесцентні лампи, гово-
рячи, що одна люмінесцентна лампа сприяє зниже-
нню певної кількості викидів вуглекислого газу в
атмосферу, забуваючи при цьому, що ртуть, яка
міститься в середині такої лампи, є високотоксич-
ною і її треба кудись утилізувати. Якщо в Євро-
пейському Союзі є спеціальні пункти обміну таких
ламп і вони утилізуються, то у нас, в Україні, проб-
лема утилізації таких ламп є проблемою людей, які
їх придбали.
 Дослідження, проведені українськими вченими-

гігієністами, показали, що найбільш оптимальними
для ока (зорова працездатність) є світлодіоди з ко-
льоровою температурою 7900 К. Світлодіоди з ко-
льоровою температурою 4000 К призводять до
зниження якості виконуваної роботи та швидкого
розвитку втоми ока.
 Використання систем світлодіодного освітлення

дозволяє значно зменшити витрати на обслуговува-
ння електричних мереж та обладнання за рахунок
більшої надійності і більшого терміну експлуатації
цих джерел світла, що дозволяє їх використовувати
на тих виробництвах, де доступ до освітлювально-
го обладнання є утруднений. Це приміщення з
високою стелею та шкідливим виробництвом.
 Недоліком світлодіодних ламп є велика точкова

яскравість, яку називають «синя небезпека».
Світловипромінювальна поверхня світлодіодів ста-
новить від 0,5 до 14 мм2, що призводить до засліп-
лення очей. Цей недолік усувається завдяки створе-
нню панелей зі світлодіодних лапм, які кріплять на
стінах і стелі, що призводить до відбиття та
розсіювання світла.
 

Енергозберігаючі лампи та канцерогенне
ультрафіолетове випромінювання

До 2015 року ЄС повністю позбудеться ламп розжарювання

Як підрахували українські експерти, якщо помножити місткість ртуті у енергозберігаючій лампочці
на чисельність населення України і на кількість ламп, що приходиться на кожного українця (вдома та
на роботі), то щорічно в українські сміттєві баки буде потрапляти понад 500 кг ртуті. При цьому
наголошується, що всього один грам ртуті, що потрапив у навколишнє середовище, здатний привести
до забруднення (перевищити рівні гранично припустимих концентрацій) більш ніж 3,3 млн. куб. м
повітря або 200 тис. куб. м води. Тобто кожна, ненароком розбита, лампочка суттєво додасть МНС-
никам роботи по евакуації мешканців будинку чи працівників офісу. Відповідно хтось із власної
кишені мусить оплатити всі оперативні заходи.

До речі


