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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

З повагою,
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Шановні тернополяни!

З повагою,
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”
щиросердечно вітаю Вас з великим національним святом –

Днем незалежності України!
    З нагоди свята Незалежності нашої держави, щиро зичу

Вам  стабільності та процвітання, достатку і злагоди у ваших
оселях, мудрості і натхнення у справах. Бажаю всім Вам

доброго здоров’я, єдності, миру та взаємної підтримки у ці
важкі для усіх нас дні.

    І нехай  над нашою Україною запанує мирне небо!

Шановні колеги!

З Днем Незалежності України!

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” вітаю Вас
з іменинами древнього та прекрасного міста Тернополя,

відомого своїми історичними пам’ятками та
культурними традиціями.     Наше місто з кожним роком
розвивається, стає комфортнішим, зростає економічний

та культурний потенціал завдяки мудрості старшого
покоління, активної життєвої позиції молоді, яка
демонструє приклад безкорисного служіння малій

Батьківщині. Нехай Тернопіль буде квітучим,  красивим,
а у кожній домівці панують мир та спокій!
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17 серпня Кременецький район електромереж
святкував 50-річчя від дня створення. За
півстолітню історію діяльності було чимало
зроблено та досягнуто на професійній ниві.
Архівні матеріали свідчать, що перша приватна

електростанція у Кременці з’явилася у 1901 році.
Розмістилася вона неподалік музичної школи - на
вулиці Т. Шевченка, 11. При потужності 60 кВт
вона забезпечувала електроенегією центр міста.
До 1918 року електростанцію обслуговувало

товариство “Кремторф”, а після вступу до Кре-
менця Червоної Армії об’єкт передали Креме-
нецькому православному собору з пропаган-
дистською метою, враховуючи вплив, який мала
церква на місцеве населення. 18 квітня 1919 року
електростанцію повернули попередньому влас-
нику і 22 листопада 1920 року, після проведених
ремонтів обладнання й електромереж, технічною
комісією було зроблено пробний пуск, під час
якого виявлено тріщину у котлі локомобіля.
“Кремторф” пред’явив претензію собору за
вказаний дефект, мотивуючи його виникнення
некваліфікованою експлуатацією. На своє
виправдання священнослужителі заявили, що
причина несправності - безперервна робота
локомобіля з 1901 року. Тож ремонт агрегата поза
межами Кременця тривав аж два місяці через
відсутність на місці відповідних фахівців.
У 1928 році Кременецький магістрат

переобладнав колишні царські склади на теплову
електростанцію, де встановили локомобіль типу
“Вольф” з генератором потужністю 115 кВ.
Зі зростанням навантаження виникла необ-

хідність розширити електростанцію. На це 20
жовтня 1936 року промисловий відділ Волинсь-
кого воєводства видав дозвіл, на підставі якого

інженер Роумальд Гюртлетр розробив робочий
проект. У 1937 році, відповідно до документації,
на електростанції встановили другий генератор
потужністю 92 кВт, який приводився у рух локо-
мобілем фірми “Цегельський”. Основним видом
палива на електростанції був місцевий торф, додат-
ковими - дрова, тирса, вугілля, а для підсвітки -
нафта.
У 1939 році для забезпечення їх роботи провели

друге розширення електростанції з установкою
швейцарського турбоаг-
регата потужністю 500 кВт
фірми “Бровн Бовері”.
Перша електростанція в

місті Почаєві розпочала свою роботу 1 січня 1926
року з установкою у місцевому млині газового
мотора фабрики “Kertinh” потужністю 75 кінських
сил. Паливом для двигуна служив газ, який
вироблявся газовим генератором, що працював на
місцевому паливі - дровах.

Експлуатація обладнання знаходилась на
низькому рівні. 13 вересня 1928 року вийшов з
ладу газовий двигун,  у блоці з’явилися тріщини
довжиною 20 - 25 сантиметрів із середини і 55
сантиметрів ззовні, а також були погнуті клапани.
Як вказано в акті розслідування, “Пошкодження

виникли через недобросовісне відношення
машиніста Івана Колобова до своєї справи”.
Після цього випадку були розроблені інструкції

для машинного залу і електростанції.
У післявоєні роки

електростанція трива-
лий час не працювала.
Її відновлення розпо-

чали тільки в 1953 році і закінчили в 1954 році. Із
збільшенням навантаження потужність
електростанції зросла до 272 кВт, а з вводом ПС -
35/ 10 кВ в Почаєві електростанція була  спочатку
виведена в резерв, а в 1966 році списана.
Під час Другої світової війни й до 1948 року в

місті Кременець працювала тільки парова турбіна
“Бровн Бовері”.
З будівництвом Кременецького цукрового заводу

виникла необхідність у потужному енергоджерелі.
Тож у 1962 році розпочали спорудження ЛЕП -
35 кВ “Броди-Кременець”. Разом із нею відкрили
Почаївську (потужністю 1,8 мВА) та Кременецьку
(потужністю 7,5 мВА) підстанції. Кременецьку
підстанцію увімкнули в листопаді 1962 року, а
Почаївську -  у березні 1963 року.
До 1965 року Державна електромережа

підпорядковувалася Лановецькій дільниці. Її
майстрами працювали Л.Ф. Огненко та М.І.
Стрілецький. У 1965 році створили Кременецький
район електромереж, його перший директор - В.С.
Якубенко, головний інженер - В.О. Прокопович.
На час створення РЕМ вже було побудовано 231
кілометр ліній 10 кВ, 114 кілометрів
низьковольтних ліній і 79 трансформаторних
підстанцій 10/0,4 кВ потужністю 4910 кВА,
електрифіковано 19 колгоспів з 23. Для
обслуговування цього об’ємного господарства
РЕМу потрібно було набирати і вчити на своїй
базі  електромонтерів. На початок 1966  року в
розпоряджені РЕМ було тільки дві автомашини.

Початок, закінчення на стор. 4

  Кременецький район електромереж
відсвяткував 50-річчя з дня створення

 На час створення РЕМ вже було побудовано 231 кілометр ліній 10 кВ, 114
кілометрів низьковольтних ліній і 79 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ

потужністю 4910 кВА

Щит управління Кременецької дизельної електростанції

Колектив РЕМ та гості на святкуванні 50-річчя з дня створення Кременецького РЕМ

Перша приватна електростанція у
місті Кременець з’явилася у 1901 році

Святкуємо
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 загальних зборів акціонерів, на яких було
обрано нову раду. Згідно з затвердженим
статутом  основним завданням компанії було:
забезпечення потреб народного господарства і
споживачів області й України електроенергією в
умовах енергоринку та задоволення економічних
і соціальних інтересів її акціонерів.
Для досягнення цієї мети ДАЕК

“Тернопільобленерго” здійснювало ремонтно-
технічне обслуговування на території області
ліній та трансформаторних підстанцій 110/35/
10/0,4 кВ, іншого електричного обладнання,
засобів диспетчерсько-технологічного
управління автотранспорту та засобів
механізації. До складу обленерго входило 18
районів електромереж, які працювали на правах
цеху і розміщені у кожному адміністративному
районі та місті Тернополі. На райони
електромереж було покладено завдання
забезпечити надійне електропостачання
споживачів та ремонтно-технічне й оперативне
обслуговування розподільчих мереж 10/0,4 кВ у
межах району, а також оперативне
обслуговування підстанцій 110/35 кВ у своїх
зонах.
 Виробничі служби організовували свою роботу

у межах області в наступних напрямах:
— електротехнічна служба здійснює ремонт і

технічне обслуговування підстанцій напругою
110/35 кВ до складу ЕТС також входила група
релейного захисту й автоматики;
— служба ліній електропередач — ремонт та

технічне обслуговування повітряних
ліній електропередач 35/110 кВ;
— оперативно-диспетчерська служба –

оперативне обслуговування електромереж 110/
35 кВ;
— служба ізоляції та захисту від перенапруг —

технічне обслуговування грозозахисного
обладнання і випробовування ізоляції
розподільчих пристроїв, трансформаторів та
допоміжного електрообладнання;
— служба засобів диспетчерсько-

технологічного управління — ремонт і технічне
обслуговування засобів зв’язку, радіостанцій,
телефонного і високочастотного зв’язку;
— служба автотранспорту — ремонт і

техобслуговування автомашин, ямобурів,
телевишок, гідропіднімачів, автокранів;
— служба приладів обліку і метрології — ремонт

і техобслуговування приладів обліку;
— цех із ремонту обладнання — ремонт

трансформаторів струму, напруги та силових
й іншого електротехнічного обладнання;
— служба розвитку та підтримки програмного

забезпечення — автоматизація робочих місць у
підрозділах підприємства, впровадження
комп’ютерних технологій і програмного
забезпечення;
— служба аналізу і контролю ТВЕ – визначення

надходження електроенергії в області і райони
електромереж, пофідерний аналіз технологічних
втрат електроенергії, розробка і впровадження
заходів по зниженню ТВЕ.
Обсяг електрогосподарства на той час

характеризувався наступними даними. Станом
на 1 січня 1999 року у власності компанії
знаходилося 24307 кілометрів ліній
електропередач напругою 110/35/10/0,4 кВ, 153
трансформаторні підстанції 35/110 кВ сумарною
потужністю 1,170 мільйона кіловольт-ампер,
5670 споживчих трансформаторних підстанцій
напругою 10/0,4 кВ потужністю понад мільйон
кіловольт-ампер.
 Паралельно з приватизаційним процесом

колектив компанії займався й основним своїм
завданням – забезпеченням надійного
функціонування електромереж та збором коштів
за відпущену споживачам електроенергію. У
грудні 1995 року за власним бажанням з посади
голови правління – директора ДАЕК
“Тернопільобленерго” звільнився Григорій
Васильович Маладика і на цю посаду було
призначено Богдана Яковича Костюка, який досі
обіймав посаду головного інженера компанії.
 Вже на початку 1996 року в обленерго

розпочалася гостра криза неплатежів, стрімко
зросла дебіторська і кредиторська
заборгованість, процвітав бартер, розпочалися
затримки із виплати заробітної плати. Через брак
коштів на закупівлю палива зупинилися
енергоблоки на теплових електростанціях, був
порушений баланс потужності між
навантаженням споживачів і генерацією, що
призвело до вимушеного відключення споживачів
згідно з розробленими графіками і погодженими
облдержадміністрацією. Оскільки основна маса
таких відключень припадала на ранкові та вечірні
години, то це викликало потік скарг від населення,
промислових та сільськогосподарських
споживачів. Незважаючи на роз’яснювальну
роботу серед населення про те, що причиною
відключень є криза в генеруючи компаніях,
винними у цих негараздах вважали енергетиків.
Для зменшення впливу платіжної кризи на
колектив і щоб не допустити звільнення
працівників, у рахунок зарплати було
організовано харчування у столовій
підприємства, відпуск промислових та
продовольчих товарів, оплату за воду, тепло й
інші комунальні послуги.
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20 років назад заснували “Тернопільобленерго”
18 липня 1995 року згідно наказу Міністерства електрики й електрифікації

України було засновано Державну акціонерну енергопостачальну компанію
“Тернопільобленерго”

Відповідно до указу президента України №
210183 від 15 серпня 1993 року та інших
директивних документів в 1995 році розпочався
процес роздержавлення обласних підприємств
електромереж.
На виконання цих документів керівництво

підприємства одним із перших у Міністерстві
енергетики України приступило до підготовки
відповідних матеріалів, які в пакеті були передані
на розгляд і затвердження у Кабінет Міністрів,
Фонд Державного майна України та Міністерство
енергетики.
Після вивчення представлених матеріалів 18

липня 1995 року було видано наказ Міністерства
електрики й електрифікації України № 134, яким
затверджувався акт оцінки цілісного майнового
комплексу Тернопільського обласного підпри-
ємства електромереж і на його базі засновано
державну акціонерну енергопостачальну
компанію (ДАЕК) “Тернопільобленерго” та
затверджено її статут. Першим головою
правління, директором компанії було призначено
Григорія Васильовича Маладику. Для завершення
процесу утворення державної
енергопостачальної компанії
“Тернопільобленерго” наказом Міністерства
енергетики і електрифікації України № 208 від
30 жовтня 1995 року було передано ФДМУ
наступні матеріали:
1. Сертифікат ДАЕК “Тернопільобленерго”;
2. Акт оцінки цілісного майнового комплексу;
3. Нотаріально завірену копію статуту ДАЕК

“Тернопільобленерго”;
4. Бухгалтерський баланс;
5. Копію свідоцтва про реєстрацію ДАЕК

“Тернопільобленерго” в органах статистики;
6. Копію розпорядження про реєстрацію

випуску акцій ДАЕК “Тернопільобленерго”;
7. Відомості розшифрування акту оцінки майна

підприємства;
8. План розподілу акцій.
 Згідно з “Положенням про Спостережну раду”,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 липня 1993 року № 556, рада,
крім контролюючих і наглядових функцій,
повинна була подавати до органів приватизації
пропозиції щодо особливостей продажу акцій
товариства, розробляти та надавати засновнику
проект плану розподілу акцій.
Призначена Спостережна рада діяла до перших

З метою захисту інтересів держави й акціонерів протокол № 46 від 31 жовтня 1995 року
спільної постійнодіючої комісії Міністерства економіки, фінансів та Фонду Держмайна України
було затверджено наступний склад Спостережної ради:

1. Юрчук Андрій Васильович Голова Спостережної ради Начальник управління Міністерства 
енергетики України 

2. Вєріна Валентина 
Михайлівна 

Член Спостережної ради Провідний спеціаліст Фонду Державного 
майна України 

3. Камінський Лев Йосипович Член Спостережної ради Консультант Тернопільської обласної 
ради 

4. Осадчук Петро Мефодійович Член Спостережної ради Голова профкому "Тернопільобленерго" 

 

Святкуємо
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Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Ювілей

Закінчення, початок на стор. 3

Активну участь в проведенні цих заходів
здійснював Профком, очолюваний П. М.
Осадчуком. У цей кризовий час не залишилися
осторонь і соціальні питання: за бартерною
схемою побудували 28-квартирний будинок з
сучасним на той час плануванням.
 Продовжувалися роботи з відновлення ліній

електропередач, які за обсягами були
найбільшими, порівняно з іншими
енергокомпаніями України.
Одночасно продовжувалися роботи з

роздержавлення. Трудомістку й об’ємну роботу

20 років назад заснували
“Тернопільобленерго”

з підготовки приватизаційних документів
було виконано висококваліфікованими
спеціалістами — головним бухгалтером С.М.
Бельским, його заступником Я.М. Кицкаєм
та начальником виробничо-технічної служби
Я.Л. Люшняком. У зв’язку із введенням в обіг
нової грошової одиниці — гривні — з червня
1998 року проведено деномінацію вартості
акцій з мільйона карбованців на 25 копійок за
таку акцію. Всього було випущено 61 мільйон
штук простих акцій номіналом 25 копійок на
суму 15 мільйонів 282 тисячі 40 гривень.
 У серпні 1998 року було проведено конкурс

з продажу 25% акцій ДАЕК
“Тернопільобленерго”. Переможцем стала
вітчизняна акціонерна компанія, якій надалі
Постановою Кабінету Міністрів було

передано в управління ще 58,06% акцій, що
належали державі. На цей час у власності

працівників підприємства було 9,87% акцій і
в громадян, які мали право на пільгове
придбання акцій й інших акціонерів, що

 Закінчення, початок на стор. 2

 Зараз керівництво Кременецьким районом
електромереж здійснює Григорій Леонідович
Гріняков, головний інженер Володимир
Полікарпович Табачук, заступник начальника
РЕМ з енергозбуту Віктор Леонтійович
Данилюк, які вже в нових ринкових умовах
продовжують традиції своїх попередників.
У 2001 році розпочалась інтенсивна бороть-

ба по зменшенню технологічних і комерційних
втрат електроенергії та покращення рівня
розрахунків за відпущену електроенергію.
В 2002 році впроваджено нову систему

розрахунків з побутовими абонентами. Авто-
матизовано систему розрахунків з юридич-

ними спожива-
чами. Масово
впроваджуються
електронні лічи-
льники. Прово-
диться пофідер-
ний аналіз і
паспортизація
розрахункових
точок обліку.
З б і льши л а ся

кількість рейдів
по виявленню
безобліков ого
в и кори стан н я
електроенергії.
Це дало змогу
вже в 2004 році
довести техно-
логічні втрати до нормативних: факт – 23,42%, план –
25,59%.
У 2003 році кременецькі ремівці ввели в експлуатацію

автоматизований диспетчерський пункт керування
системи телемеханіки «Стріла-М».
В лютому 2004 року Кременецький РЕМ вийшов на

нормативні втрати і досягнув 100 % розрахунків за
відпущену електроенергію.  У тому ж році вперше за
13 років розпочалась реконструкція ліній 0,4 кВ  та
встановлення розвантажувальних трансформаторних
підстанцій. Активно проводився капремонт ліній 10/
0,4 кВ.
Найбільш вдалими були 2009-2010 роки, тоді провели

першу реконструкцію ліній 0,4 кВ на СІПах у місті
Почаєві.
А в 2013 році пройшла реконструкція по вулицях м.

Кременець і було введено в експлуатацію ПС 35/10 кВт
«Корнії» потужністю 1,6 тис. кВА, збудували фідер 61.

викупили ак-
ції за готівку
ще 7,07 %.
 Проведення

роздержавлення
підприємства
п о с т а в и л о
перед керів-
н и ц т в о м
компанії зав-
дання захис-
тити інтере-
си акціо-
нерів, пок-
ращити еко-
номічні по-
казники ро-
боти, змен-
шити креди-
торську і де-
б і т о р с ь к у
заборгованість.

  Кременецький район
електромереж відсвяткував

50-річчя з дня створення

 На балансі Кременецького РЕМ
знаходится одна підстанція 110/35/10 кВ
«Кременець» потужністю 32 тис.кВА,
вісім пістанцій 35/10 кВ загальною
потужністю 25,9 тис.кВА. Це –
Кременець, Бонівка, Почаїв, Горинка,
Бережці, Розтоки, Олексинець, Корнії.
 Ліній електропередач 10 кВ довжиною

– 628,207 км.
Ліній електропередач 0,4 кВ – 1103,653

км.
Кабельних ліній 10 кВ – 47,059 км.
Кабельниних ліній 0,4 кВ – 16,733км.
Споживчих підстанцій 10/0,4 кВ 352

шт. потужністю 48,212 мВА;
Трансформаторів 359
110 працівників

 Довідка
Начальник Кременецького РЕМ

Гріняков Г. Л.

Святкуємо
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Перший голова правління ДАЕК
“Тернопільобленерго” Маладика Г. В.

 Ще два райони електромереж Тернопільщини
цьогоріч відзначили 50-річчя від дня створення.
Так 50 років назад у серпні 1965 року було
створено Заліщицький та Чортківський РЕМи.
Згідно історії перша електростанцiя в місті

Залiщики розпочала свою роботу в 1907 році.
На нiй встановили рiдкопаливний двигун австрiй-
ської фiрми “Грац” з генератором фiрми “Елiнг”
потужнiстю 59 кВт. Це була третя електростанцiя
в областi. В 1965 році електростанцiя в синагозі
припинила свою роботу.
Електрифiкацiя Заліщицького району постiйно

розширювалась i обсяг електрогосподарства
швидко зростав. В 1965 році в зв’язку з виник-
ненням необхiдності в окремому самостiйному
пiдроздiлi в межах адмiнiстративного району бу-
ло створено Залiщицький район електромереж.
Основним кадровим фундаментом РЕМ став пер-
сонал Червоноградської та Касперiвської ГЕС.
Спочатку район електромереж розмiстився в

примiщеннях Касперiвської ГЕС, а пiсля передачi
електромереж місту Залiщики з балансу
комунгоспу на баланс РЕМ, вiн перебазувався у
примiщення колишньої дизельної електростанцiї.
Історичні вiдомостi про першу електрифiкацiю

Чорткова датуються червнем 1911 року.
А в 1927 році розробили проект розширення

електростанцiї з установкою рiдкопаливного
агрегата потужнiстю 180 кiнських сил i генера-
тора постiйного струму 130 кВт фiрми Донцiгер
Верфт.
В такому станi електропостачання міста

Чорткова було аж до пiслявоєнного перiоду.
У 1964 році, з вводом в експлуатацiю Чорт-

кiвської пiдстанцiї 110/35/10 кВ роботу електро-
поїзда припинили i швидкими темпами почали
завершувати електрифiкацiю всiх населених
пунктiв району. В 1965 році для обслуговування
наявного електрогосподарства створили
Чорткiвський район електромереж, який на
початках розмістився в двоквартирному будинку.

   Заліщики РЕМ
та Чортків РЕМ –

теж ювіляри


