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Дорогі жінки!
Від імені чоловічої половини ВАТ

“Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас зі святом
весни, ніжності і краси!
Символічно, що воно припадає на весну. І це не

випадково. Бо саме Ви вселяєте надію та
приносите весну. А разом із нею добро, любов,
ніжність.
У будь-які часи, незважаючи ні на що, жінка

залишається символом ніжності, острівцем
надійності та спокою. Все прекрасне в людині -
від Вас, милі жінки.
До речі, енергетика також жіночого роду. І

мабуть, не ладилася б у нас робота, і не було
успіхів, якби не було Вас, жінки. Ви вмієте
допомогти, зрозуміти і порадити, бути поряд,
коли необхідно.
Від щирого серця бажаю, щоб у Вашій душі

завжди квітла весна. Безхмарного неба і радості
Вам, міцного здоров’я, добробуту, щастя, злагоди
у родинах.
    Нехай з цим чудовим весняним святом прийде

мир та спокій в нашу рідну Україну.
    Зі святом Весни!

З повагою,
 генеральний директор ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець
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Директор енергозбуту ВАТ “Тернопільобл-
енерго” отримав нагороду від Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України.
За високий професіоналізм, значні трудові

досягнення, вагомий внесок у розвиток
енергетичної галузі України та з нагоди Дня
енергетика Сергій Богданович Оляніцький був

Сергій Оляніцький отримав
урядову нагороду

Нагороди

нагороджений Нагрудним знаком “Відмінник
енергетики”. Нагородження відбулося на
урочистому святкуванні Дня енергетика у
актовому залі ВАТ “Тернопільобленерго”,
нагороду вручив в. о. голови правління-
генеральний директор ВАТ “Тернопільобл-
енерго” Ігор Юрійович Юхимець.

Святкували

В актовому залі ВАТ “Тернопільобленерго”
пройшов Новорічний ранок для дітей працівників.
Розважали дітей актори із Тернопільського
академічного обласного театру актора та ляльки.
“Ми дуже хотіли аби діткам сподобалося свято,

хотіли створити для дітей казку з іграми, —

Казкові герої створили свято для дітей працівників
говорить голова Профкому Лілія пендзей. –
Сподіваємося, що діти залишилися задоволеними
виставою та іграми, які з ними проводили герої”.
Новорічний ранок зібрав цілий зал не лише ма-

леньких глядачів а й працівники, під час обідньої
перерви, заходили в зал хоча б на кілька хвилин.

По закінченню свята всі діти отримали
подарунки та солодощі.
Голова Профкому Пендзей Л. П. щиро дякує

правлінню за допомогу у проведенні
новорічного ранку, а також усім також усім
працівника, дітям та батькам.

Проблеми

Наприкінці лютого цього року ВАТ “Терно-
пільобленерго” вперше за останні 10 років отри-
мало попередження від ДП “Енергоринок” про
обмеження споживання електроенергії. Згідно
попередження енергокомпанія повинна запрова-
дити посиленні заходи щодо стягнення заборго-
ваності по оплаті використаної електроенергії.
 За січень 2015 року борг споживачів перед

ВАТ “Тернопільобленерго” був найвищим за
кілька останніх років – 8 мільйонів гривень та
сягнув в загальному 31,5 мільйони гривень. Заз-
начені суми недоплат  енергокомпанії прийшло-
ся покривати із власних обігових коштів, які мож-
на було б спрямувати на модернізацію обладна-
ння та покращення електрозабезпечення області.
ВАТ “Тернопільобленерго” було однією з

небагатьох енергокомпаній країни, які розра-
хувалися повністю за куповану електроенергію
в січні цього року. Проте, незважаючи ні на
що, від 6 лютого на компанію було накладено
санкції, шляхом запровадження нульового
алгоритму використання коштів.
ВАТ “Тернопільобленерго” розуміє фінансову

ситуацію підприємств та організацій,  але їх
соціальна важливість не звільняє від оплати за
електроенергію.
Так в лютому всі працівники могли б залиши-

тися без заробітної плати, якби керівництво в
екстреному порядку не запозичило кошти на її
виплату.
 Слід врахувати те, що до цього часу держава

не провела розрахунків по наданих населенню
пільгах та субсидіях.
Енергетики розуміють важливість кожного

підприємства, організації чи установи  та їхнє
важке фінансове становище, проте договірні
зобов’язання потрібно виконувати завжди.

Соціальна важливість підприємства
чи організації не звільняє від оплати

за електроенергію
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З перших вуст

Напередодні свята Весни про жінок,  в
основному, згадують як про красиву половину
людства та берегинь сімейного вогнища.
Проте сьогодні жінка виконує
найрізноманітнішу роботу і в багатьох
напрямках жінкам вдається досягти
кар’єкрних вершин.
 У ВАТ “Тернопільобленерго” працює багато

жінок на керівних посадах, у 2014 році до
жіночої частини керівництва ВАТ
“Тернопільобленерго” приєдналася Лілія
Павлівна Пендзей.
Незважаючи на всі відговори та

самокритичне ставлення до себе, все ж таки
хочеться розповісти її історію життя та
кар’єрного росту.

В енергетику Ліля Пендзей прийшла у вересні
2001 року після декретної відпустки в Бучацький
район електромереж, де за кілька місяців її обрали
головою Профкому Бучацького району
електромереж.
Недарма колеги розгледіли в цій жінці людину,

яка зможе заступитися за колектив, нікого не
образити, а лише справедливо сказати правду в
очі. Адже, ще з дитячих років Ліля Пендзей
проявляла лідерські якості, завжди була
затійницею цікавих ігор, різних концертів та
виступів. У школі вона
стала комсомольським
організатором —
керівником первинної
комсомольської організа-
ції. З того часу вона навчилася нести відпові-
дальність не лише за свої вчинки, але і за вчинки
інших людей. Саме тому у Лілі Пендзей є чимало
друзів ще зі шкільних років.
“Пам’ятаю випадок, як я ненароком розбила

вікно у класі. Коли класний керівник це побачила,
почали з’ясовувати «чиїх рук справа» і ніхто з
однокласників мене не видав. Відповідали тоді
всі дружньою компанією, — згадує пані Ліля. –
Всі знали, що якби тоді вияснили, що то я зробила,
то мені б добре дісталося від батьків, адже вони
обоє пра-цювали в школі вчителями”.
Пізніше, навчаючись у ВНЗ Ліля

Пендзей, теж не могла бути осторонь
життя навчаль-ного закладу. Вона
очолювала Профком, де робила чимало
для студентів ВНЗ.
Працюючи інженером по договорах

Бучацького РЕМ, Лілія Пендзей
професійно поєднувала  основну
роботу та профспікову діяльність.
Окрім цього знаходила себе і в інших

напрямках, поза професійними
обов’язками, зокрема, була   головою
громадської організації “Віра” в
своєму рідному селі Ліщанці, де за
ООНівською програмою прикладала
зусилля для перекрівлі дитячого
садочка.
 Ліля Пендзей не може без роботи, без

руху. Її життя завжди наповнене
справами, зустрічами з друзями та
рідними.
 Найбільшою цінністю в житті Лілії

Павлівни є її сім’я.
 “Моя сім’я, як із казки, яку я собі,

колись у дитинстві малювала. Сім’я є
для мене важливішою за все у житті, –
розповідає Лілія Павлівна. – Я вважаю,
що Бог дав мені зрозуміти що таке
кохання та сімейний затишок. Дуже
жаль, що я пережила таку важку втрату
– смерть чоловіка. Коли його не
стало, я розуміла, що на все Божа воля,
але не могла цього прийняти. Мені
було важко адже прийшлося самій
ростити донечку. Вона в мене
виросла розумною, красивою та
успішною. Але я б нікому не бажала
аби діти росли без батьків”.
Після втрати чоловіка, Лілія Павлівна

довго переживала, все ж набралася
мужності іти дальше по життю,
відчула в собі сміливість та силу
долати життєві труднощі.
Основне життєве кредо Лілії Пендзей

– робити безкорисливе добро людям.
В людях вона цінує простоту, щирість
та розум.
  З червня    2014 року Лілія Павлівна

переведена на посаду в. о. голови
профкому ВАТ
“Тернопільобленерго”. В грудні
2014 року на Профспілковій звітно-

виборній конференції
Лілія Пендзей була
обрана головою
Профкому ВАТ
“Тернопільобленерго”.

 “Бути жінкою-керівником – це важка робота, –
веде далі Лілія Павлівна. – Кожен керівник часто
має бажання допомогти, але немає на це
можливостей. Завжди намагаюся допомогти
людині хоча б хорошим словом, я переживаю,
що людина вийде з кабінету і буде незадоволена
моєю відповіддю чи моїм рішенням. Часто
прийшовши додому, я ще по кілька разів
прокручую подумки  день і думаю, чи правильне
рішення я прийняла”.
 Особливістю Лілії Павлівни є особливе

 Бути жінкою-керівником – це велика
відповідальність

толерантне ставлення до співробітників, вона
здатна вникати в проблеми працівників,
вирішувати ці проблеми з високим ступенем
ефективності.
 Відмінною рисою Пендзей Лілії є її здатність

слухати людей і прислухатися до пропозицій, але
при цьому завжди останнє вирішальне слово
залишається за нею, вона не боїться нести
відповідальність за прийняті рішення, здатна їх
відстоювати і доводити до логічного завершення.
“Користуючись нагодою, хочу привітати

красиву половину людства з Міжнародним днем
прав жінок і миру. Нехай у Ваших серцях панує
мир та любов, у сім’ях – взаєморозуміння та
родинне тепло, а у колективі – взаємоповага та
злагода.”

Найбільша цінність в житті
кожної жінки — її сім’я

Пендзей Л. П. з колегами по роботі на екскурсії у м. Кременець
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Святкування Дня енергетика!
Святкуємо

Відділ роботи з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.


