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Дорогі жінки!

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

Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” та від себе
особисто щиро вітаю Вас з
Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Сьогодні хочеться сказати, що ким би

жінка не була по професії, де б не
трудилась, головне, що Вона завжди –
джерело натхнення і символ берегині
домашнього затишку.
Дорогі жінки, в цей святковий весняний

день від усієї душі бажаю Вам міцного
здоров’я, здійснення життєвих планів
та мрій. Щоб кожен день Вашого
життя був світлим та сонячним, а
довкола Вас завжди панувала любов і
гармонія. Будьте завжди усміхнені,
сповнені надій та оптимізму.
Нехай у ваших ніжних, тендітних

душах цвіте весна, а в родинах панують
любов, тепло і затишок!
Зі святом Вас, дорогі жінки!
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Зміни

Донька інженера II категорії ВТС ВАТ
“Тернопільобленерго” Артура Пришляківського
Віталіна з дитинства любить приймати участь у
різних конкурсах. Навчається талановита
дівчинка в Тернопільській спеціалізованій школі
І-ІІІ ступенів  №3. Як батьки, так і вчителі
підтримують Віталіну в її бажанні вчитися,
ставити собі мету та досягати її.
Найціннішими для Віталіни є грамоти та

дипломи за призові місця в Міжнародному
конкурсі української мови ім. Петра Яцика. Адже
Міжнародний конкурс знавців української мови
імені Петра Яцика — конкурс, який має на меті
утвердження державного статусу української
мови, піднесення її престижу серед молоді,
виховання поваги до культури й традицій
українського народу.
За останні роки кількість учасників конкурсу

сягала 5 мільйонів людей з-понад 20 країн світу.
 Віталіна у 2015 році уже займала призові місця

на першому та другому етапах цього конкурсу.
Цьогоріч дівчинка продовжила рух до своєї цілі.
Сьогодні вже IV етап Міжнародного конкурсу
української мови ім. Петра Яцика для неї позаду.
Позаду залишилася участь у 1, 2 та 3-му етапах
цього конкурсу, де Віталіна здобула призові
місця. Залишилося й багато годин наполегливої
праці, тренувань у написанні творів, повторюва-
ння правил та виконання різноманітних вправ.
Коли всі інші діти відпочивали на канікулах,

Віталіна старанно готувалася до конкурсу. Чи
було це для неї важко? Напевне, ні. Тому що
українська мова та література – її улюблені
предмети у школі, а читання – улюблена розвага
десь із 3-х років. Полюбляє Віталіна читати і
поезію, і прозу. У колі її уподобань – сучасні
українські і зарубіжні письменники – Оля Русіна,
Надійка Гербіш, Всеволод Нестайко, Астрід
Ліндгрен, Джаклін Вілсон, Крістіне Нестлінгер
та ін.
Цікаві сучасні літературні твори, веселе шкільне

життя, пригоди з однолітками-товаришами на
літніх канікулах, невгамовна дитяча вдача, жага
до постійного пізнання світу – усе це знаходить
своє відображення у казках та оповіданнях, які
пише сама Віталіна. Минулого літа у
Тернопільській міській дитячій бібліотеці, яка
знаходиться на бульварі Данила Галицького,
оголосили конкурс на написання прозових та
поетичних творів. Переможці мали увійти до
особливої книги, яка була створена працівниками
цієї бібліотеки. Віталіна подала на цей конкурс
два своїх твори – казку «Вередлива цибулька» та
оповідання «Стильний незнайомець, або Новий
двірник Степан». Обидва ці твори увійшли до
бібліотечної книги, яка вміщує в собі цікаві
поетичні та прозові доробки дітей Тернополя за
2015 рік.
Ну а нам залишається дочекатися результатів IV

етапу Міжнародного конкурсу української мови

 Віталіна Пришляківська  навіть на
канікулах полюбляє вчитися

   Українська мова та література – улюблені предмети у школі, а читання –
улюблена розвага із 3-х років

Таланти

ім. Петра Яцика. Хто зна, можливо перемога
знову буде за Віталіною Пришляківською?

Віталіна Пришляківська

ВАТ “Тернопільобленерго” нагадує
споживачам, що з 1 березня 2016 року зростуть
тарифи на електричну енергію. Це буде вже
третій етап  підвищення тарифів на
електроенергію для населення, яке передбачено
відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.02.2015
№220 “Про встановлення тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню”.
На період з 1 березня 2016 року по 31 серпня

2016 року споживачі будуть сплачувати, за обсяг,
спожитий:
- до 100 кВт/год електроенергії на місяць

(включно) – 57 коп. (з ПДВ) за 1 кВт/год;
- понад 100 кВт/год до 600 кВт/год

електроенергії на місяць (включно) - 99 коп. (з
ПДВ) за 1 кВт/год;
- понад 600 кВт/год електроенергії на місяць —

1 грн. 56 коп. (з ПДВ) за 1 кВт/год.
Для населення, яке проживає в сільській

місцевості діятимуть такі ж тарифи, як і для
мешканців міст, але мінімальний обсяг
споживання для них, як і тепер, буде на 50 кВт/
год більше, ніж для міських мешканців
- до 150 кВт/год електроенергії на місяць

Тарифи

 Із 1 березня тарифи на електроенергію для
населення зростуть

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що
змінюється коефіцієнт, який застосовується
для розрахунків за електричну енергію для
потреб зовнішнього освітлення.
Так, з 1 березня 2016 року набирає чинності

постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП) № 3141
“Про внесення змін до Порядку
диференціювання за годинами доби тарифів
на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів,
затвердженого постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
України, від 22 жовтня 2004 року № 1030”.
 Постанова була прийнята 28 грудня 2015

року. Згідно з цим документом,
передбачається підвищення майже удвічі (з
0,25 до 0,6) коефіцієнта до загального тарифу
на електроенергію.

  В березні змінюється
коефіцієнт для

розрахунків за зовнішнє
освітлення (включно) – 57 коп. (з ПДВ) за 1 кВт/год;

- понад 150 кВт/год до 600 кВт/год
електроенергії на місяць (включно) - 99 коп. (з
ПДВ) за 1 кВт/год;
- понад 600 кВт/год електроенергії на місяць —

1 грн. 56 коп. (з ПДВ) за 1 кВт/год.
Якщо ж помешкання обладнане

електроопалювальними установками
у встановленому порядку: з 1 березня
по 30 квітня 2016 року за обсяг, спожитий
до 3600 кВт/год на місяць, тариф становитиме
57 коп. (з ПДВ), тоді як нині споживачі платять
по 45,6 коп. За обсяг, спожитий понад 3600 кВт/
год на місяць – по 1,56 грн, а нині – 1,479 грн.
Такі ж тарифи (57 коп. і 1,56 грн) діятимуть

і для споживачів, які проживають
у негазифікованих багатоквартирних будинках
і де відсутні чи не функціонують системи
централізованого теплопостачання (у тому числі
й у сільській місцевості).
Це не останнє подорожчання електроенергії для

населення. Наступні два етапи збільшення
тарифів – з 1 вересня 2016 року і з 1 березня
2017 року. 
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З перших вуст

На підприємстві вже дуже давно існує добра
традиція проведення новорічних ранків в
актовому залі ВАТ  “Тернопільобленерго”.  Для
дітей енергетиків новорічну казку цього річ
втілили в життя актори Тернопільського
академічного обласного театру актора та ляльки.
 “Зимові свята для енергетиків розпочалися із

професійного свята, яке відзначили 22 грудня, –

Казкові герої влаштували свято дітям працівників
ВАТ “Тернопільобленерго”

розповідає Лілія Пендзей, голова профспілкового
комітету ВАТ “Тернопільобленерго”. – Дуже
приємно, що в залі зібралося багато дітей. Дітям
завжди приємно приходити на роботу до батьків,
а особливо на свято”.
Для діток було організовано багато цікавих ігор

та конкурсів, за які дітки отримували подарунки.
Розповідали діти Діду Морозу та Снігуроньці і

Святкуємо

віршики, що неабияк тішило дітей та дорослих.
На закінчення свята усім діткам роздали чудові

подарунки та солодощі.
“Я щиро дякую Правлінню ВАТ “Тернопільобл-

енерго” за підтримку в організації свята, каже
Лілія Пендзей. – А також хочу побажати аби дітки
завжди були такими щасливими та усміхненими,
якими вони всі були сьогодні”.

Новорічні та
Різдвяні свята  –
це особливий
святковий пе-
ріод для усіх
нас. Проте най-
дужче його че-
кають діти,
адже саме у ці
казкові для них
дні вони отри-
мують багато
п о д а р у н к і в .
Н а й б і л ь ш
пам’ятні – від
С в я т о г о
Миколая! 

 Та, на превеликий жаль, не усі можуть отримати
такі подарунки і побувати на новорічних святах,
адже і для “казкових подій” потрібні кошти. Саме
благодійники приходять на допомогу, щоб
порадувати дітвору.
Адміністрація та Профком ВАТ

“Тернопільобленерго” вже давно займається
благодійністю а наперередодні Дня Святого
Миколая голова Профкому ВАТ
“Тернопільобленерго” особисто відвозить
подарунки дітям-сиротам.
“Так вже давно заведено, що енергетики

святкують своє професійне свято якраз
посередині великих свят – Дня Святого Миколая,
Нового року та Різдва, і енергетики завжди щиро
допомагають тим знедоленим дітям котрим і так
важко в цьому житті, – говорить голова Профкому

Енергетики щороку дарують відчуття свята дітям-сиротам
Лілія Пендзей. – Наше підприємство ніколи не
залишається осторонь біди чужих сердець. Ми
завжди намагаємся допомогти, а особливо дітям,
котрі є нашим майбутнім та майбутнім нашої
країни”.
Цьогоріч ВАТ “Тернопільобленерго” вдалося

отримати дозвіл на відвідування онкохворих
дітей-сиріт, яких теж від імені Товариства
привітала голова Профкому Лілія Пендзей.
Загалом, енергетики займаються благодійністю

не лише на великі свята але і протягом року, по
можливості, виділяються кошти як на різні
благодійні заходи так і на допомоги.
“Нашому підприємству теж нелегко у теперірші

складні часи, але дарувати надію, любов і радість
– це найбільша цінність у нашому житті”, –
зауважила Лілія Пендзей.
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Святкування Дня енергетика!Святкуємо

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

З нагоди святкування Дня енергетика під керівництвом голови Профкому ВАТ “Тернопільобленерго” Лілії Пендзей було організовано
святковий концерт. Участь в концерті прийняли як працівники так і діти працівників ВАТ “Тернопільобленерго”.


