Енергію праці — енергетиці краю!
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Змагання

Тернопільські енергетики зайняли перше
місце у змаганнях з міні-футболу
13-14 червня на Центральному стадіоні
Тернополя відбулася уже традиційна Літня
спартакіада серед команд галузей виробничої
та соціальної сфер.

Цей захід, уже традиційно, на початку літа
спільно проводять обласна Профспілкова
організація, Департамент сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту ТОДА а також

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики
Тернопільської міської ради.
З вітальним словом до його учасників
звернувся заступник голови оргкомітету
змагань, голова обласної ради
профспілок Андрій Присяжний.
Змагання одночасно тривало на
кількох спортивних майданчиках.
На стадіоні його розпочалися
легкоатлети.
“Учасники змагались у мініфутболі, легкоатлетичному кросі,
гирьовому спорті, армреслінгу та
перетягуванні
канату,
—
розповідає Лілія Пендзей, голова
Профспілкового комітету ВАТ
“Тернопільобленерго”. —
За
результатами
змагань
у
загальнокомандному
заліку
представникам
ВАТ
“Тернопільобленерго” найбільше
пощастило у міні-футболі. Вони
вийшли у фінал, де отримали
перемогу та посіли перше місце у
цьому виді спорту.”
Загалом в інших видах спорту
місця розподілилися таким чином:
в арм-спорті енергетики зайняли
друге місце, в гирьовому спорті
теж друге місце, а у перетягуванні
канату — третє місце.
Всі учасники отримали грамоти
за участь та гроше заохочення, а
переможці – призові кубки.
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Конс ул ьт уємо

Протягом 9 місяців 2015 року за консультаціями до
енергетиків звернулось майже 300 споживачів
Всі консультації, які
надає ІКЦ
ВАТ
100 до 600 кВт. год на місяць треба сплачувати
“Тернопільобленерго”, є безкоштовними.
78,9 коп. за кВт.год.
Довідки і консультації надаються заявникам
Для сільського населення – за обсяг споживання
відразу. А по спірних питаннях, які вимагають
в межах 150 кВт. год. тариф складає 45,6 коп. за 1
втручання керівників структурних підрозділів,
кВт.год. За обсяг споживання від 150 до 600 кВт.
працівники ІКЦ самі повідомляють абонентів про
год. у сільській місцевості треба сплачувати 78,9
прийняті рішення.
коп. за 1 кВт.год.
“Значну частину абонентів, а це 89 звернень,
Тетяна Гудошник розповіла, що протягом 9
цікавило
питання
зміни
тарифів
на
місяців 2015 року було проведено 12 засідань
електроенергію, що
к о м і с і ї
відпускається насе- Створена єдина електронна поштова скринька і ф о р м а ц і й н о ленню, – розповідає для прийому електронних звернень споживачів: консультаційного
начальник Інфорцентру, на які
ikc@toe.te.ua
маційно-консультазапрошувались
ційного центру ВАТ “Тернопільобленерго”
заявники – приватні або юридичні особи, для
Тетяна Гудошник. – Таким споживачам ми
розв’язання
конфліктних
ситуацій
між
нагадували про тарифи та роз’яснювали на який
енергопостачальником та заявником.
термін ці тарифи встановленні.”
Для покращення ефективності та оперативності
З 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року
роботи зі споживачами на офіційному веб-сайті
НКРЕКП встановила, що для споживачів, які
ВАТ “Тернопільобленерго” створена єдина
проживають в містах тариф (з ПДВ) складає
електронна поштова скринька для прийому
45,6 коп. за 1 кВт. год. при обсязі споживання до
електронних звернень споживачів: ikc@toe.te.ua.
100 кВт. год. на місяць. За обсяг споживання від
Всі відповіді на електронні звернення споживачів

надаються із урахування інформації отриманої
від структурних підрозділів

Крадіжки

За 9 місяців енергетиків Тернопільщини
обікрали на суму майже 400 тисяч гривень
Найбільше від крадіїв постраждав Монастириський район, де зловмисники завдали
шкоди енергетикам на загальну суму понад 100 тисяч гривень

Проблема крадіжки енергообладнання завжди
була актуальною для енергетиків. В загальному
в тернопільських енергетиків протягом 9 місяців
2015 року викрали 30,37 кілометрів алюмінієвих
проводів, 56 кутників, дві опори та один
трансформатор.

“Найціннішою є втрата алюмінієвого проводу,
– розповідає заступник головного інженера з
розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго”
Роман Дорош. – Викрадений алюмінієвий провід,
разом із відновлювальними роботами, обійшовся
енергетикам в суму майже 300 тисяч гривень,

викрадені кутники разом із відновлювальними
роботами
–
64,04
тисячі
гривень,
трансформатор – 14,03 тисячі гривень і опори,
разом з відновлювальними роботами у 3,68 тисячі
гривень”.
Від рук крадіїв у 2015 році постраждали сім
районів області: Гусятинський, Збаразький,
Козівський, Ланівецький, Монастириський,
Підгаєцький та Теребовлянський райони. В
Підгаєцькому районі безслідно зникло 11,25
кілометри алюмінієвого проводу. Алюмінієві
проводи також викрали в Гусятинському районі
– 3,57 кілометри, в Збаразькому – 2,18 кілометри,
в Ланівецькому – 6,90 кілометри, в
Монастириському – 5,73 кілометри та в
Теребовлянському – 0,74 кілометра. В
Козівському
районі злодії поцупили
трансформатор, а в збаразьких енергетиків
зникло дві опори.
Всі матеріали по крадіжках перебувають на
розслідуванні в РВ УМВСУ.
ВАТ “Тернопільобленерго” постійно вживає
різноманітних заходів по посиленню охорони
енергооб’єктів, проте зловмисники знаходять
різні способи нанесення шкоди. Енергетики
також наголошують, що злодій ніколи не переймається тим, що така крадіжка може спричинити
послаблення стійкості опор та короткі замикання,
що в свою чергу завдає додаткової шкоди
безпосередньо ні в чому не винним громадянам.
Не говорячи про те, що крадій не переймається
власним життям – під час скоєння такої крадіжки,
ймовірність бути враженим електричним
струмом надзвичайна висока.
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Звітуємо

Навчальна конференція зібрала
енергетиків
Відбулася щорічна навчальна конференція з питань роботи профоргів
ВАТ “Тернопільобленерго”

16-17 жовтня у м. Берегово 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.
Першим питанням семінару було проведення
навчання голів цехоргів, ведення документів та

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

правильність заповнення протоколів.
Другим важливим питанням було обрання
делегатів і делегованих на обласну звітновиборну конференцію, яка відбудеться 26
листопада 2015 року в Обласній раді Профспілок.
Кожен із учасників також мав підготувати список
питань, які потрібно було вирішити і всі
учасники отримали відповіді на запитання з якими
приїхали.
В періодах між навчанням учасники відвідали
чимало відомих місць Закарпаття, зокрема, Замок
паланок в місті Мукачеві.
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Традиції

Тернопільські енергетики другий рік
поспіль підтримують традицію
Тернопільські енергетики підтримали започатковану у 2014 році традицію приходити
на роботу з нагоди Дня незалежності у вишиванках. Так цього року, 21 серпня,
працівники прийшли на роботу у вишитих сорочках.
“Цього року ініціативу підтримали вже більше працівників ніж минулого року, –
розповідає голова Профспілкового комітету ВАТ “Тернопільобленерго” Лілія Пендзей.
– Найкраще традицію підтримав економічний відділ, там всі працівники прийшли у
вишиванках, і була, навіть, сорочка якій понад 100 років”.
Лілія Пендзей висловила сподівання, що дану традицію щороку підтримуватиме
більша кількість працівників. А ті, хто підтримав ініціативу цьогоріч, отримали
заохочувальні подарунки.

