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Дорогі енергетики!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”  щиро

вітаю Вас із професійним святом — Днем енергетика!
 У день професійного свята висловлюю подяку великому

колективу ВАТ “Тернопільобленерго” за важку, щоденну
працю. Вдячний, що у випробувальний для країни час Ви 
ще з більшим розумінням, відповідальністю та
професіоналізмом підійшли  до виконання поставлених
перед вами завдань. Всі без виключення – від керівного 
складу до електромонтерів Товариства. 
З нагоди професійного свята бажаю всім працівникам

енергетичної галузі безаварійної роботи, нових творчих
злетів і здобутків, стабільної частоти в
електромережах, добробуту, міцного здоров’я, добра,
успіхів та благополуччя Вам та Вашим сім’ям!
    Зі святом Вас, шановні колеги!
З повагою,
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” і мене
особисто прийміть щирі вітання та найкращі побажання
з нагоди Нового  року та Різдва Христового!
Напередодні новорічних свят, хочу побажати Вам нових

яскравих моментів, приємних зустрічей та
багатообіцяючих планів.
Нехай кожен день буде сповнений щастям, теплом

рідних і близьких Вам людей, любов’ю та життєвою
силою.
  Щасливого Вам Нового Року та Різдва Христового!

 Шановні колеги!

З повагою,
генеральний директор ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець
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Ось і знову на календарі особливий у році день, який єднає всіх енергетиків.
Переоцінити значення енергії у нашому житті дуже важко. Неможливо уявити собі

людське буття чи розвиток будь-якої галузі народного господарства без електричної
енергії, яку своєю наполегливою працею доносять до кожної людини, кожного
підприємства працівники енергетичної галузі.
Тож нехай це важливе та таке необхідне покликання надає кожному з Вас, шановні

колеги, невичерпних сил та завзяття, надихає на нові трудові звершення. У цей святковий
день сердечно вітаю всіх працівників та ветеранів праці, які присвятили енергетиці не
один десяток років. Ви — основа галузі, наша гордість, наш неоціненний досвід. Бажаю
Вам довгих років життя, здоров’я, оптимізму. Нехай у вас ніколи не згасає той запал, з
яким ви вперше розпочали освоювати тонкощі професії. Також вітаю молодих фахівців,
які роблять перші кроки на ниві енергетики. Ви — наш потенціал, наше майбутнє та
надія.
З нагоди професійного свята, щиро бажаю всім Вам впевненості в завтрашньому дні,

добра й лише перемог на обраному життєвому шляху. Міцного здоров’я, миру, міцних
родин та подальших успіхів Вам. І, звісно, — безаварійності, стабільності в роботі та
людських відносинах.

Дорогі колеги!

З найкращими побажаннями,
Голова Профспілкового комітету

НПЕУ ВАТ “Тернопільобленерго” Л. П. Пендзей.

Звітуємо

Уже на багатьох підприємствах України та
Тернопілля немає профкому. Проте у ВАТ
“Тернопільобленерго” ця структура, що стоїть
на захисті інтересів працівників, ще діє. За
сприяння профспілкового комітету цього літа в
селищі Залізний Порт Херсонської області
оздоровлено 60 сімей працівників підприємства,
а це — 240 осіб, із них — майже 100 дітей. Для
покращення умов перебування в Залізному Порту
було проведено ремонтні й експлуатаційні
роботи.
“Як і щороку, цьогоріч діти наших працівників

пройшли оздоровлення у літніх таборах, —
розповідає голова профкому Лілія Пендзей. —
Зокрема, у дитячих літніх таборах Тернопілля
цьогоріч побували 126 дітей віком до 14 років.”
 Загалом цього року 39 сімей працівників нашого

ВАТ “Тернопільобленерго”
дбає про оздоровлення

працівників
Товариства побували в оздоровчому закладі
“Маріот Медікал Центр”. Вартість цих путівок
підприємство оплачує у розмірі 70 %, а ще 30 %
за путівку оплачують самі працівники.
Протягом 2015  року 130 працівників

обленерго  пройшли курси масажу у спеціалістів
Інституту вертебрології та реабілітації.
Райони електромереж краю організовували

поїздки в Маріїнський духовний центр
Зарваницю, Почаївську лавру, Карпати.
 Крім того, тернопільські енергетики взяли

участь у фінальних змаганнях  Літньої
спартакіади серед команд галузевих виробничих
та соціальної сфер, де команда обленерго з міні-
футболу посіла перше місце. 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.
Лілія Пендзей, зауважила, що попри трудові

будні колектив енергетиків створює свою історію
корпоративних традицій. Так вже два роки
поспіль з нагоди Дня незалежності України
працівники приходять на роботу у вишитих
сорочках. Думаю, що і надалі працівники
підтримуватимуть цю традицію.
Не залишаються осторонь енергетики і від

проблем бідних та знедолених. Щороку,
наперердодні дня Святого Миколая енергетики
розвозять подарунки в будинки сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування.
Цьогоріч, вперше, подарунки від енергетиків

отримали онкохворі діти.
Нагородою за добрі справи для енергетиків є

щирі посмішки дітей.

На Дністрі планують
збудувати каскад

гідроелектростанцій
Про перспективи будівництва

Верхньодністровського каскаду
гідроелектростанцій йшлося під час робочої
наради під керівництвом голови
облдержадміністрації Степана Барни.
Участь у ній взяли представники ТОВ

“Гідротехпроект”, ПАТ “Укргідроенерго”,
керівники структурних підрозділів ОДА, голови
районних державних адміністрацій.
Державна компанія “Укргідроенерго”

розбудовує мережу ГАЕС, щоби підвищити
потужності. Наступний інвестиційний план, який
анонсувала компанія, стосується Дністра.
Прикарпатські рибалки застерігають, що це може
вбити річку.
Голова правління ДП “Укргідроенерго” Ігор

Сирота розповів  про новий проект – каскад
малих ГЕС на Дністрі. Цей проект компанія має
намір внести в Енергетичну стратегію.
Стратегія передбачає завершення спорудження

до 2027 року ще трьох ГАЕС – Каневської,
Каховської та Дністровської в Чернівецькій
області. “Що би ми хотіли туди дотати, то це
будівництво малих ГЕС на Дністрі”, – сказав Ігор
Сирота.
Йдеться про каскад із 6 гідроелектростанцій.
В цей час проект Дністровського каскаду на

стадії інвестиційної пропозиції. Якщо
“Укргідроенерго” знайде кошти, то будувати
почнуть через три роки. “Як державна компанія
ми повинні цей проект довести до стадії
будівництва”, – зазначає Сирота.
Для мешканців придністровських територій він

означатиме розвиток інфраструктури,
рекреаційних зон, робочі місця.
“Ми отримаємо збільшення на 390-400 МВт

маневрової потужності, зарегулюємо Дністер,
укріпимо береги”, – сказав Ігор Сирота.

Новини
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Енергозбереження

Все актуальнішим для українців стає
питання енергозбереження. Ціни за електрику
невпинно летять вгору, то ж потрібно
знаходити шляхи економії у побуті.
Фахівці кажуть, зекономити на побутових

електроприборах – можна. Головне зрозуміти,
енергозбереження передбачає не відмову від
благ цивілізації чи обмеження власних потреб,
а шлях раціонального використання
енергоресурсів, отримання більшого обсягу
корисної роботи електроприладів за рахунок
тієї ж кількості електроенергії.
То ж на чому можна зекономити, яку

користь принесе така економія, і як її
втілювати у життя без відмови у приладах,
які стали такими звичними для нас,
цікавимося у начальника служби енергонагляду
ВАТ «Тернопільобленерго»  Анатолія
Мельника.
— На скільки можуть зменшитися платежі

за електрику, якщо детальніше слідкувати
за використанням звичних електроприладів?
— Розумне користування електроенергією

дозволяє зменшити платежі за «світло» у 2-3 рази,
або ж без додаткових витрат отримувати у 2-3
рази більше користі від власних електроприладів.
Перш за все варто звернути увагу на те, скільки
ж споживають ці самі електроприлади. Приміром,
кондиціонер «з’їсть» 2,2–3,37 кВт/год,
електрочайник — 2,2–2,4 кВт/год, пилосос – 2
кВт/год. Під час холодів у домівках починають
вмикати обігрівачі, вони «потягнуть» — 1,5–2
кВт/год, мікрохвильова піч — 0,7–1,5 кВт/год,
пральна машинка — 0,8–1,14 кВт/год, тощо.
Як бачимо, якщо не раціонально

використовувати ці прилади, йде суттєва витрата
електроенергії.
— На приладах є спеціальне маркування.

Чи відіграє вона роль у енергозберіганні?
— Звичайно, ці літери відіграють свою роль.

Шкода, що покупець не завжди звертає на них
увагу і не вникає у те, що саме вони означають.
Це маркування є від класу А до G. Клас «А ++» —
вважається найбільш енергоощадний; «А +», «А»,
«В», «С», «D», «G» — менш енергощадні. То ж
придбавши побутову техніку класу «А» або
«А+» можна на 30-50 відсотків зменшите
споживання електроенергії навіть порівняно з
приладами класу «В». До прикладу, холодильник
класу «А» споживає в середньому 0,9 кВт/год на
добу, а класу «С» – близько 1,45, як бачимо
цифри говорять самі за себе.
— На чому ще можна спробувати

зекономити?
— Для початку – на освітленні. Енергоощадні

лампи служать у 5-8 разів довше, аніж звичайні
лампи розжарювання при споживанні
електроенергії в 10 разів менше. При цьому вони
забезпечують аналогічну освітленість, то ж
затрати на придбання енергозберігаючих ламп
окупляться менш, ніж за рік. Цікавим є факт, для
того, щоб 12 годин, щодня, протягом року,
горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно
спалити 180 кілограм вугілля, внаслідок чого в
атмосферу буде викинуто 425 кілограми
вуглекислого газу.
Є й ряд порад щодо розташування таких

потрібних для нас приладів у будинку. Не варто
встановлювати холодильник біля газової плити,
опалювальних приладів або там, де я пряме
сонячне проміння. Розморожуючи його згідно

інструкції по експлуатації, економія
складе 10-15 відсотків. Якщо ж у
квартирі більше 18-20 градусів тепла,
холодильник починає споживати
удвічі більше електроенергії.
При неповному завантаженні

пральної чи посудомийної машини
перевитрати електроенергії станови-
тимуть 10-15 відсотків. А на третину
заповнений мішок для збору пилу
збільшує на 40 відсотків витрати
електроенергії.
Щодо експлуатації електроплити

також будуть свої поради. Для
приготування страв варто
використовувати посуд із рівним дном
та діаметром, який дорівнює або трохи
більший за конфорку електроплити, це
дозволить заощадити 5-10 відсотків
електроенергії.
При кип’ятінні води у

електрочайнику кип’ятіть води стільки,
скільки необхідно у даний момент. Не
забувайте й вчасно видаляти накип,
адже в іншому випадку чайник у 30
разів гірше проводить тепло.
До речі, дуже популярним зараз є

залишати телевізори, комп’ютери та
іншу техніку у режимі очікування.
Варто зазначити, що той самий
телевізор у цьому режимі споживає
близько 9 кВт/год на місяць, комп’ютер
— 3,6 кВт/год. Загалом, сумарне
енергоспоживання побутових
електроприладів в режимі очікування
може досягати й 350-400 кВт/год на
рік.
Економити електроенергію можна й

за рахунок кольору стін. Біла стіна
відбиває 80 відсотків спрямованого на
неї світла, темно-зелена — лише 15,
чорна — лише 9 відсотків.
— Зараз популярними стають й

зонній тарифи на електроенергію…
— До речі, такий перехід дозволяє

суттєво заощаджувати. Використо-
вуючи нічний тариф з 23:00 до 7:00
години для побутових потреб, витрати
на оплату за спожиту в нічний час
електроенергію зменшиться на 50
відсоктів.
Нажаль, у нашій країні практично не

використовується енергія сонячного
випромінювання в той час, коли в
розвинених країнах влаштування
«зелених дахів» є обов’язковою
умовою при новому будівництві.
Створивши б відповідні умови та
встановивши у нас такі установки,
можна було б зекономити дуже
суттєву кількість ресурсів.
Для прикладу, щодня енергетичні

втрати в Україні сягають 100
мільйонів гривень. Тільки води ми
втрачаємо на 4 мільйони гривень. Усе
це негативно впливає на національну
економіку країни.

Прості способи зекономити електроенергію
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Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Новини енергокомпаній Крок в історію

Прикарпатські енергетики розробили «План
розвитку мереж» на 2016-ий – 2025-ий роки.
Він складається з двох етапів, тривалістю 5
років кожен та передбачає комплексні заходи
із заміни застарілих електромереж та
енергетичного обладнання.
В рамках реалізації першого етапу

планується замінити 18 трансформаторів 35-
110 кВ, реконструювати 10 підстанцій 35-
110 кВ, провести заміну вимикачів і
модернізацію пристроїв захисту та
автоматики.
З метою ліквідації точок дефіциту

потужності та розвантаження існуючих
мереж заплановане будівництво трьох нових
підстанції 35-110 кВ та 34,08 км ліній
електропередач 35-110 кВ.
Щодо розподільчих мереж, стан яких є

особливо плачевним в силу віку та тривалої
експлуатації, передбачається перебудова
1825 км - ПЛ-04 кВ та 106 км – ПЛ-6-10 кВ.
Також буде замінено 20,8 км. кабельних ліній
0,4 кВ та 39,8 – 6-10 кВ.
«Більшість наших електромереж збудовані

ще у 60-70-их роках минулого століття, при
нормальному терміні експлуатації в 25 років,
більшість служить понад 40 років, -
розповідає технічний директор ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» Олег Сеник. – В
один прекрасний момент обладнання може
почати масово «вмирати», тож нам треба
максимально оперативно розпочати заміну
морально-застарілого обладнання. Реалізація
цього Плану дозволить суттєво покращити
якість та надійність електропостачання».
Зазначимо, що загалом на втілення І етапу

Плану потрібно 2,2 млрд. гривень, для ІІ етапу
– 2,8 млрд. грн. Оскільки коштів
Інвестпрограми компанії вистачить тільки на
те, щоб покрити 20% від потреби, решту –
80% - становитимуть залучені кредитні
кошти.

ПАТ “Прикарпаття-
обленерго” розробило

“План розвитку мереж”
на наступні 10 років

Відтепер львівські енергетики повідомляють
про планові та аварійні перерви у
електропостачанні Львівщини, окрім
офіційного сайту Товариства — ще й у
мережі Facebook.
Щоб оперативно і вчасно повідомити

споживачів про планові та аварійні перерви
у електропостачанні, ПАТ «Львівобленерго»
публікує на сторінці ПАТ «Львівобленерго»
у соціальній мережі Facebook адресу,
причину, та період аварійного чи планового
вимкнення електромереж.

Оперативна інформація
— одразу на Facebook

Ялинкова гірлянда, незамінний атрибут
новорічних та різдвяних свят, 22 грудня
відзначає свій день народження.
Різнокольорові лампочки на шнурі, дають
відчуття таємничості та чарів, вперше
зайнялися 133 років тому. Їх творець,
американець Едвард Джонс, був учнем
відомого винахідника кінця XIX — початку
XX століття Томаса Едісона.
Які тільки кріплення для свічок не вигадували

люди, щоб їх можна було розташовувати на
самих кінчиках гілок, подалі від стовбура, тим
самим уникаючи загоряння, але смерекові
дерева все одно горіли із завидною постій-
ністю. Перша можливість уникнути пожежо-
небезпечних ситуацій з’явилася лише в кінці
XIX століття. Незадовго до появи оригіналь-
ної заміни воскових свічок Томас Едісон, всес-
вітньо відомий підприємець і новатор, винай-
шов електричну лампу. Вона і заклала основу
гірлянді, яка з’явилася на світ через три роки.
22 грудня 1882 року тямущий помічник

Едісона Едвард Джонс здогадався прикрасити
лампами розжарювання різдвяну ялинку.
Перше новорічне дерево, мерехтливе вісім-
десятьма невеликими лампами червоного, си-
нього і блакитного кольору, з’явилося в Нью-
Йорку в будинку Едварда. Однак феєрії не
сталося. Ялинкову гірлянду спіткала доля біль-
шості винаходів людства — її не оцінили по
достоїнству і проігнорували всі, включаючи
представників ЗМІ, яких винахідник запросив
до себе додому спеціально, щоб похвалитися
своїм витвором. Однак не натхненні видо-
вищем журналісти вирішили, що таким без-
глуздим способом Едвард Джонс рекламує
електричну компанію Томаса Едісона. Не по-
мітивши появи першої в світі електричної гір-
лянди, члени американського товариства ви-
рушили по домівках «запалювати» свої ялинки.
В домі Едварда затрималася лише одна,

людина — репортер газети Детройта. І незва-
жаючи на те, що ім’я цього журналіста історія
не зберегла, його можна вважати «хрещеним
батьком» ялинкової електрогірлянди. Завдяки
перу цієї людини про винахід американця
дізнався весь світ. Втім, існує й інша історія
винаходу Едварда, яка відрізняється
відсутністю героїв. Згідно альтернативної
версії, на презентацію першої гірлянди в
будинок помічника Едісона прийшов лише
один журналіст, але і той залишився байдужим
і, понуро поплескавши очима, пішов геть.
Як би то не було, про гірлянду з різнокольо-

рових ламп дійсно не згадували понад десяти-
ліття. Головною точкою відліку популярності
новорічних та різдвяних гірлянд можна вва-
жати 1895 рік, коли навпроти Білого дому у
Вашингтоні величезна святкова ялинка засяяла
різнокольоровими електричними вогнями.
Нововведення відразу підхопили фіни, і в 1906
році на вулицях Фінляндії в переддень Різдва
стали з’являтися ялинки, прикрашені елект-
ричними гірляндами. Винахід Едварда Джон-
са не просто звільнив людство від ризику по-

жежі у святкову ніч, але і дозволив освітлювати
чарівними вогнями вуличні смерекові дерева, на які
свічки встановлювати було безглуздо, оскільки їх гноти
погашалися при поривах вітру. Гірлянди зуміли винес-
ти відчуття свята з будинків і квартир на вулиці, в ре-
зультаті чого з’явилося таке поняття, як дух Різдва.
Що стосується нашої країни, то електричні гірлянди

з’явилися на прилавках Радянського Союзу в період
тоталітаризму. Перші ялинкові гірлянди запустили у
виробництво лише в 1938 році, тому що раніше вони
піддавалися ідеологічних гонінь. На дворі стояв 1916
рік, світ був охоплений Першою світовою війною, коли
на новорічні ялинки обрушився гнів Священного Си-
ноду, який вважав святкові дерева «німецьким звичаєм»
і заборонив використовувати їх. Не пройшло і десяти
років, як ялинки знову опинилися за межею закону —
в 1924 році після Жовтневої революції під заборону
потрапило саме Різдво, яке стали називати «попівським
святом», а всі бажаючі зберегти звичай каралися.
Зрозуміло, в настільки глибокій ідеологічній боротьбі
ялинковим гірляндам було не вижити.
Традиція прикрашати ялинове дерево повернулася в

Україну в кінці 1935 року. Влада офіційно оголосила
святкування Нового року з прикрасою хвойних дерев.
Цікаво, що в той час як історія ялинкових гірлянд в
нашій країні була сповнена труднощів, у всьому світі
винахід теж не користувався масовою популярністю.
Аж до 1930 року споживачі середнього достатку не
могли дозволити собі купити таку дорогу прикрасу
для свята. На купівлю гірлянди тих років доводилося
витрачати близько 300 доларів США. У вартість
гірлянди включалися лампочки, дріт, генератор і
робота монтажника. Тому гірлянди на початку 1900-
х років минулого століття найчастіше брали напрокат.
Лише поява спеціальних патронів для лампочок —
фестонів — зрештою знизило ціну на винахід Едварда
Джонса, який вже друге століття поспіль є безумовним
хітом різдвяних і новорічних свят.
Одні джерела стверджують, що завдяки публікаціям у

впливових виданнях Electrical World і New York Times
винахід швидко став предметом шику в будинках
заможних американців, які влаштовували звані обіди
для того, щоб похвалитися чудовим оздобленням своїх
різдвяних дерев.

22 грудня відзначає
свій “день народження”

ялинкова гірлянда


