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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

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

Шановні колеги!
 Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” щиро вітаю  Вас
із найсвітлішим та найвеличнішим
святом року – Воскресінням
Христовим!
З нагоди свята бажаю, щоб Ваше
життя було   чистим  як Святий 
Благодатний  вогонь,   щедрим, як
запашна Великодня паска,   яскравим,
як колоритна українська писанка!
    Нехай світло пасхальної свічки зігріє
Ваші серця, а тепло родинного вогнища
і непохитна віра додають сил і наснаги
до нових звершень!

 Ігор Юхимець нагороджений
Почесним знаком

Президія Профкому ВАТ “Тернопільобленерго”
на чолі з головою Профспілкового комітету щиро
вітають  в. о. голови правління-генерального
директора ВАТ “Тернопільобленерго” Ігоря
Юхимця  з отриманням Почесного знака Федерації
профспілок України “За розвиток соціального
партнерства”.
Почесний знак Федерації профспілок України “За

розвиток соціального партнерства”
встановлюється Радою ФПУ для нагородження
працівників профспілкових органів, працівників
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, роботодавців, громадських
діячів, інших осіб, які сприяють розвитку
соціального партнерства.
Президія Профкому Товариства щиро дякує Ігорю

Юхимцю  за те, що під його керівництвом на
підприємстві  приділяється  велика увага
забезпеченню охорони праці на робочих місцях,
організовуються заходи з культурно-масової та
спортивно-оздоровчої роботи. Великим
досягненням є те що не лише вчасно виплачується
заробітна плата але і підвищується її розмір. Ігор
Юхимець отримав нагороду заслужено, адже він

не лише проявив себе як ефективний
антикризовий менеджер, але і зумів створити на
підприємстві ефективну систему управління, яка
спирається на соціальні стандарти.
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Охорона праці

 За ініціативою Міжнародної організації праці
(МОП) для привернення уваги світової спільноти
до питань охорони праці та смертності праців-
ників на робочому місці щорічно, починаючи з
2002 року, понад 100 країн світу 28 квітня
відзначають Всесвітній день охорони праці.
У відповідності до Указу Президента від 18

серпня 2006 року “Про День охорони праці”
Україна також відзначає цю дату. Девіз
Всесвітнього дня охорони праці у 2016 році:
“Стрес на робочому місці: колективний виклик”
є привернення уваги суспільства, органів
державної влади, суб’єктів господарювання,

    У ВАТ “Тернопільобленерго” з нагоди
Всесвітнього Дня охорони праці

організовують конкурс
громадських організацій до проблеми збереження
життя і здоров’я працівників та культури охорони
праці в Україні.
“З нагоди відзначення Всесвітнього Дня

охорони праці та виконання рекомендацій
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, плану заходів Управління
Держпраці у Тернопільській області, з метою
усвідомлення важливості цього заходу, тривалі
перспективи його вирішення та важливість
профілактики нещасних випадків та професійних
захворювань ми вирішили організувати конкурс,
— говорить помічник голови правління-

Умови участі в Конкурсі.
1. У Конкурсі беруть участь, структурні

підрозділи РЕМ, служби та працівники
Товариства, які нададуть оргкомітету усі
документи відповідно до умов Конкурсу.
2 Підставою для допущення участі в Конкурсі

електробезпеки РЕМ є протоколи результатів
структурних підрозділів, підтверджуючі
документи про проведення лекцій на тему:
“Дотримання правил електробезпеки та
поводження в охоронних зонах електричних
мереж” в школах району, а також інформації
про зустрічі спеціалістів РЕМ, вчителів, батьків
та дітей, на яких обговорювалися питання
електробезпеки.

Умови проведення Конкурсу.
1. У конкурсі беруть участь усі працівники та

виробничі підрозділи Товариства.
2. Для участі у Конкурсі керівництвом

структурного підрозділу потрібно подати в
службу охорони праці результати визначення
переможців свого структурного підрозділу,
служб бригад та працівників згідно критеріїв
розділу 4 до 20 травня 2016 року.

генерального директора з питань охорони праці
ВАТ “Тернопільобленерго” Володимир
Остапюк. – Цей конкурс організовується з метою
пропаганди бережливого ставлення до життя та
здоров’я наших працівників”.
Конкурс проходитиме в кілька етапів, а

визначення переможців відбуватиметься на
початку червня. Для участі у Конкурсі
керівництвом структурного підрозділу потрібно
подати в службу охорони праці результати
визначення переможців свого структурного
підрозділу, служб, бригад та працівників згідно
відповідних критеріїв  до 20 травня 2016 року.

Критерії для визначення переможців
Конкурсу.
1. Коли був допущений останній нещасний

випадок в підрозділі.
2. Благоустрій подвір’я підрозділу (РЕМ,

служби, дільниць).
3. Благоустрій ПС-110/35/10 кВ.
4. Технічний стан ліній електропередавання та

обладнання підстанцій.
5. Санітарно-гігієнічний та естетичний стан

виробничих приміщень.
6. Перевірка робочих місць керівництвом

підрозділу за період з 15 жовтня 2015 року по 16
травня 2016 року.
- Кількість перевірок і кого зокрема.
- Виявлено порушень.
- Вжито заходів до порушення.
7. Кількість та стан стансанітарно-побутових

приміщень (РЕМ, служба, дільниця).
- Приміщень для прийому їжі і відпочинку під

час перерви;
- Душових для підтримки чистоти тіла.
- Гардеробів (роздягалень) для збереження

повсякденного чи спеціального одягу і взуття.
- Умивальників, туалетів;
- Приміщення для очищення й просушування

спецодягу;
8. Стан пожежної безпеки.

- Відповідність наявних засобів пожежогасіння
з нормами комплектування та термінів
діагностування вогнегасників.
- Наявність табличок на виробничих, гаражних

приміщеннях з написами про визначення
категорії і класифікації зон з вибухопожежної і
пожежної небезпеки та осіб, відповідальних за
пожежну безпеку.
- Кількість пожеж протягом п’яти років.
- Наявність пожежних заходів в місцях

розміщення засобів пожежогасіння, схем
евакуації персоналу, місць для куріння.
- Ефективність громадського контролю за ПБ

членами ДПД, відповідальними за ПБ, членами
пожежо-технічних комісій. Кількість перевірок
за період з 15 жовтня 2016 року по 16 травня
2016 року.
Для визначення індивідуально кращого

працівника.
9. Скільки років працює в Товаристві.
10. Коли порушував востаннє Правила охорони

праці, трудової дисципліни.
11. Зміст порушення.
12. Який стан санітарно-побутових приміщень

підрозділу, де він працює.
13. Коли були порушення в підрозділі, в якому

працює конкурсант.

Протягом трьох місяців 2016 року за
консультаціями до енергетиків звернулись 109
споживачів.
Крім того, через єдину електронну скриньку

для прийому електронних звернень на сайті ikc
@toe.te.ua  на протязі 1 кварталу 2016  року
оперативно надано відповіді і роз’яснення 28
абонентам енергопостачальної компанії.
“Найбільше споживачів цікавить питання

розрахунків за спожиту електроенергію,
застосування тарифів та надання пільг – 41
звернення, — говорить начальник Інформаційно-
консультаційного центру ВАТ “Тернопільобл-
енерго” Тетяна Гудошник. – У зв’язку з
політичною ситуацією, що склалась в країні,
збільшилась кількість пільговиків, учасників АТО,
які звертаються в ІКЦ по питанню надання пільг.”

 Споживачів електроенергії цікавлять питання
застосування тарифів та надання пільг

 Порядок надання пільг регулюються Правилами
користування електричної енергії  для населення,
затвердженими Постановою кабінету міністрів
України №1357 від 26.07.1999 року (далі
Правила).
 Згідно п.31 Правил  “У разі коли декілька членів

однієї сім’ї, які проживають разом, мають право
на пільги з оплати спожитої електричної   енергії,
пільга надається тільки одному з членів сім’ї.
Споживач, який має декілька пільг, може обрати
одну, більшу за розміром пільгу. Пільги надаються
тільки за місцем постійного проживання.”
 Решта пільговиків будуть мати 30 пільгових кВт.

год. на кожного, але не більще 210 кВт.год. на
місяць.
“Ми висловлюємо вдячність всім споживачам,

які надають нам інформацію про виявлені

порушення  в питанні надійності та якості
електропостачання”, - наголошує Тетяна
Гудошник. В 1 кварталі 2016 року  було
зареєстровано 23 звернення з цього питання.
В 1 кварталі 2016 року по запиту

Держенергонагляду  проведено 3 засідання комісії
ІКЦ, на які були запрошені заявники, як приватні
так і юридичні особи.
Всі рекомендації, які були викладені в

протокольних рішеннях комісії ІКЦ  направлені
в райони електромереж з конкретними
зауваженнями по покращенню роботи із
заявниками.
Всі консультації ІКЦ ВАТ “Тернопільобл-

енерго” надає безкоштовно з посиланням на
Закони України та нормативні акти директивних
та контролюючих органів.

Консультуємо
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До Дня матері –
виставка вишиванок

З відчуттям глибокої радості і від
щирого серця вітаю Вас з

Воскресінням Христовим. Нехай
царюють у ваших серцях радість і

душевний спокій! Хай до Ваших осель
прийде здоров’я, любов, щастя, та
добробут. Всіх Вам земних благ та

радісних Великодніх свят!

 Дорогі колеги!

 Голова НПЕУ
 ВАТ “Тернопільобленерго”
 Л. П. Пендзей

День матері – свято, яке відзначають люди
будь-якого походження, статусу та
віросповідання. Адже слово “мама” справді
інтернаціональне – воно не тільки перше у
дитини, але і схоже звучить на різних мовах.
У цей день прийнято віддавати шану
матерям і дякувати їм за нелегку працю,
дарувати букети та подарунки, робити їх
життя хоча б на день трішки легшим,
звільнивши від домашніх турбот.
У ВАТ “Тернопільобленерго” з нагоди

святкування Дня матері, буде проведено
виставку-конкурс робіт майстрів
вишиванки.
Роботи приймаються у Профкомі ВАТ

“Тернопільобленерго” до 10 травня.
Роботи повинні бути підписані і містити
такі дані: ПІБ, назва структурного підрозділу.
  Переможці будуть нагородженні цінними

подарунками

Святкуємо

Під гаслом “обмін досвідом” пройшла зустріч
тернопільських та прикарпатських енергетиків.
Колеги з м. Івано-Франківськ в першу чергу

відвідали медпункт ВАТ “Тернопільобленерго”,
де нещодавно зробили ремонт. А також  Голова
Профкому Підприємства провела оглядову
екскурсію по підприємству в загальному.
Показали колегам-енергетикам відремонтований
актовий зал, а також кол-центр підприємства.
Як зазначила голова НПЕУ ВАТ “Тернопіль-

обленерго” Лілія Пендзей:  “Така співпраця й
обмін досвідом між спеціалістами пройшла у
конструктивному руслі, а ефективність від таких
робочих зустрічей важко переоцінити.”
На зустрічі,  як з однієї та і з іншої сторони,

прозвучало багато цікавої та корисної

На Тернопільщині гостювали
прикарпатські енергетики

Обмін досвідом

інформації.
Зокрема, прикарпатці розповіли

про особливості діяльності їхньої
волонтерської групи “Допоможи
армії”, проекти “Ініціативний
центр” та еко-ініціативи ПАТ “При-
карпаттяобленерго”. Розповідали
гості і про Фестиваль здо-ров’я, який
запланували провести цьогоріч та
про програму “Клубер”, а також
інші, не менш цікаві, цікаві проекти.
Гості подарували корпоративну

продукцію, зокрема корпоративну
іграшку та книгу про історію
електрифікації Прикарпатського
краю.



ЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬ4 стор. №2, квітень 2016 року

Святкуємо

Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Новини енергокомпаній

  У ВАТ “Тернопільобленерго”
прикрасили писанкове дерево

Вже другий рік поспіль у ВАТ
“Тернопільобленерго”  з нагоди свята
Великодня проводять виставку писанок.
Минулого року таку традицію запровадила
голова Профкому Лілія Пендзей.
 У 2015 році участь у виставці прийняли

мала кількість учасників. А цьогоріч вже
більше працівників зацікавилися ідеєю. На
дереві  представлені роботи як працівників,
так і їхніх дітей.

Зокрема, писанкове дерево ВАТ
“Тернопільобленерго” прикрасили роботи
працівників та дітей працівників: виробничо-технічної
служби – Ферко Дарини, Ферко Віталіни, Морозюк
Злати, Рабської Віри, Гірняк Ольги, Турок Мар’яна;
кол-центру –  Верхоляк Ірини, Радь Ольги; групи
основних фондів – Кондратєвої Наталі та відділу
зв’язків з громадськістю – Лисак Софії.
 Всі учасники отримають заохочувальні призи, а

переможці – нагороди.

Охорона праці в дитячих малюнках
Електробезпека

 З нагоди Всесвітнього дня охорони праці у
ВАТ “Тернопільобленерго” проведено
виставку дитячих малюнків “Охорона праці
очима дітей”.
 На виставку були надані малюнки дітей

працівників підприємства.
 В основному були представлені малюнки

дітей працівників виробничо-технічної
служби Товариства: Ферко Дарини, Гірняка
Максима, Задорожної Софії, Ферко Віталіни.
 Більшість художніх робіт вирізнялась

оригінальністю відтворення теми безпеки
праці батьків, глибоким усвідомленням
відповідальності самої людини за збереження

свого життя і здоров’я на робочому місці.
 Малюнки були виставлені у фойє адмінбудинку, де

всі працівники мали змогу оцінити дитячі роботи.
Організатором виставки виступили служба охорони
праці та Профком ВАТ “Тернопільобленерго”.
 Організатори вважають, що проведення таких

конкурсів є надзвичайно важливим заходом, адже
підростаюче покоління незабаром поповнить ряди
працюючих громадян. Популяризація питань охорони
праці, привернення уваги суспільства до існуючих
проблем у сфері охорони праці та виховання високої
культури безпеки праці серед молоді – основна
мотивація заходу.

Львівські енергетики та орнітологи
розпочали практичну реалізацію ініціативи
захисту хижого птаха роду соколів — бори-
вітра, який неабияк допомагає сільському
господарству, виловлюючи гризунів.
Перші штучні гніздівлі для боривітра як

пілотний проект встановили на лініях елек-
тропередачі 19 квітня у Яворівському районі.
Неподалік села Мальчиці бригада Страд-

чівської ЕД-2 змонтувала на опорах п’ять
штучних гніздівель для боривітра. “Домівки”
для птахів та кріплення енергетики
виготовили власноруч, повідомляє прес-
служба ПАТ “Львівобленерго”.
Ініціативу захисту боривітра львівські

енергетики та орнітологи перейняли в
Польщі. “Керуючись досвідом польських
колег ми виготовили гніздівлі, придумали
кріплення. Тепер будемо чекати на результат
нашої роботи”, — розповів начальник
Яворівського РЕМ Петро Дида.
Нагадаємо, що львівські енергетики та орні-

тологи продовжують опікуватись лелеками.
Ще понад сім десятків лелечих родин
отримали цьогоріч нові “єврооселі” —
платформи на опорах ліній електропередачі.
Загалом з 2005 по 2016 рік працівниками

ПАТ “Львівобленерго” збережено понад
1200 лелечих родин, яким встановили
платформи на опорах ліній електропередачі.

Львівські енергетики
встановили перші в
Україні рукотворні
гнізда для родичів

соколів

В п’ятницю, 22 квітня, в ПАТ
“Прикарпаттяобленерго” відбувся велодесант
під назвою “Здоров’я на роверах”. Така акція
в компанії проводиться обласною
профспілковою організацією вперше та
відбувається в рамках Другого Фестивалю
Здоров’я, який стартував 1 квітня. Мета
даного фестивалю – привернути увагу
працівників енергетичної компанії до
здорового способу життя як на роботі, так і
поза межами підприємства.
Тож, в рамках Другого Фестивалю Здоров’я

активні та спортивні працівники енергетичної
компанії взяли участь у велодесанті “Здоров’я
на роверах” за маршрутом Центральний офіс
– Лисецький РЕМ – Центральний офіс. В акції
взяли участь 60 працівників підприємства на
чолі із заповзятим велосипедистом Головою
Правління Олександром Бубеном. Ідея
велопробігу настільки надихнула працівників
обленерго, що до акції долучилися навіть ті, у
кого немає власного “залізного коня”.

“Здоров’я на роверах” -
прикарпатські

енергетики пересіли на
велосипеди


