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

Шановні колеги!

 У ВАТ “Тернопільобленерго” відбулося
підведення підсумків з конкурсу охорони праці,
який було організовано з нагоди Всесвітнього
Дня охорони праці, вшанування якого
здійснюється у ВАТ “Тернопільобленерго”. До
конкурсу були залучені усі 18 РЕМів, а також
служби підприємства.
 В результаті врахування усіх показників було

вручено 29 грамот. Як кращий РЕМ отримав
грамоту колектив Підволочиського РЕМ, а
начальник Місюра Петро Іванович отримав
грамоту за створення безпечних умов праці,
культури виробничих та санітарно-побутових
приміщень, території та утримання їх в
належному стані. Також, грамоти отримали
начальник Борщівського РЕМ Гук Ярослав
Володимироович та начальник Зборівського РЕМ
Чорнописький Володимир Володимирович.
Грамоту за професійну майстерність, сумлінну
працю, створення фінансової бази для охорони
праці шляхом своєчасного збору коштів за
використану електроенергію, мобілізацію
працівників колективу на безпеку праці отримав
заступник начальника Шумського РЕМ з
енергозбуту Лукавий Сергій Сергійович.
 Кращими в своєму напрямку діяльності стали

наступні бригади та дільниці: Залізцівська
дільниця Зборівського РЕМ, Чортківська
комплексна бригада №1 по ремонту і технічному

Охорона праці у ВАТ “Тернопільобленерго”
відповідає вимогам часу

Охорона праці

обслуговуванні ПЛ-0,4 кВ і ТП-10/0,4 кВ та
бригада №2 Тернопільського м. РЕМ з ремонту і
технічного обслуговування підстанцій 0,4-10 кВ.
 Також, не обійшли увагою і кращих по професії

працівників, грамотами та званням Кращий по
професії нагородили 21 енергетика в області,
зокрема:
* майстра 2 гр. Зборівського РЕМ Волянюка

Тараса Богдановича;
 * майстра 2 гр. Чортківського РЕМ Білоуса

Ярослава Корнелійовича;
* майстра 2 гр. Тернопільського м. РЕМ

Сліцького Івана Володимировича;
* інженера-диспетчера групового 2 кат.

Шумського РЕМ Вознюка Василя Петровича;
 * диспетчера району Чортківського РЕМ Яриша

Віталія Івановича;
 * диспетчера району Збаразького РЕМ Довганя

Ігоря Мироновича;
* майстра 2 гр. Тернопілького м. РЕМ Малюгу

Романа Романовича;
* майстра 2 гр. Шумського РЕМ Омельчука

Олександра Никоновича;
* майстра 2 гр. Кременецького РЕМ Ониськіва

Анатолія Ігоровича;
* електромонтера ОВБ 5 гр. Борщівського РЕМ

Зайця Петра Васильовича;
 * електромонтера ОВБ 5 гр. Підволочиського

РЕМ Поручника Ярослава Євгеновича;

 * електромонтера ОВБ 5 гр. Ланівецького
РЕМ Шафранського Василя Андрійовича;
 * електромонтера з обслуговування установок

4 гр. Ланівецького РЕМ Козара Олександра
Стефановича;
 * електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 4 гр. Монастириського РЕМ Флісняка
Степана Івановича;
 * електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 2 гр. Тернопільського РЕМ Дуду Олега
Івановича;
 * водія автотранспортних засобів 2 кл.

Монастириського РЕМ Синяву Мирослава
Володимировича;
 * водія автотранспортних засобів 2 кл.

Борщівського РЕМ Корчака Юрія Івановича;
* водія автотранспортних засобів 2 кл.

Збаразького РЕМ Скотинського Василя
Івановича;
* головного інженера Зборівського РЕМ

Яремуса Романа Зіновійовича;
* інженера 2 кат. служби охорони праці Фанка

Олександра Ярославовича;
 * головного інженера Монастириського РЕМ

Білого Анатолія Степановича.
Окрім грамот, тим хто зайняли перші місця,

вручили грошові винагороди.

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”
щиросердечно вітаю Вас з Днем Конституції України!
В цей день від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я та

натхнення, добробуту та миру у Ваших сім’ях, мудрості і
далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових
звершень заради реалізації принципів Основного Закону
нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.
Зичу Вам впевненості, сили, гідності та усвідомлення

захищеності своїх прав, всього того, що дає нам
Конституція!
 Нехай Основний Закон рідної держави стане практичним

орієнтиром у Вашому щоденному житті!
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Як живеш РЕМ?

Наприкінці травня у ВАТ
“Тернопільобленерго” відбулося підведення
підсумків з нагоди конкурсу до Всесвітнього дня
охорони праці. Найкращим РЕМом, не перший
рік поспіль, визнано Підволочиський район
електричних мереж на чолі з начальником
Місюрою Петром Івановичем.
“Очолюю РЕМ уже 18 років, — говорить Петро

Іванович, — за цей час багато зроблено. Коли
прийшов на посаду, то постановив все що було
зроблено до – не обговорюється, а
обговорюється лише те, що можна зробити і
шляхи удосконалення того, що є зараз.”
 За період керівництва Петра Івановича чимало

було зроблено для розвитку РЕМу, але все це
лише за підтримки колективу. Тут усе зроблено
по-господарськи. І люди, приходячи на роботу,
відчувають себе як удома і видно, що кожен
дотримується правила, що на роботі потрібно

В Підволочиському РЕМі начальник пишається
 Звання “Кращий РЕМ” потрібно заслужити працею над собою,

Місюра П. І. отримує нагороду “Кращий РЕМ”

господарювати,
як у дома тоді
і працюватися
буде краще і
настрій буде
хороший.
За вмілого

ке рі в н и ц т в а
П е т р а
І в а н о в и ч а
практично в
усіх кабінетах
з р о б л е н о
ремонт і
в ста н о в лен о
нові меблі,
облаштовано
к і м н а т и
в і д п оч и н к у,

кімнати прийому їжі, душові. Тут
весь РЕМ працює злагоджено, у
колективі всі розуміють один
одного з пів слова.
“Коли була ситуація, що дали

фінансування на РЕМ і я мав змогу
обирати чи купувати нове авто для
керівництва чи зробити ремонт, то
вибрав друге”, — розповідає
Петро Іванович.
 Цей район електричних мереж є

кращим не лише за станом охорони

праці, але і за виконанням нормативних
показників, а також з погляду облаштування
території. Тут клумби засадженні квітами, на
навчальному полігоні  зеленіють нещодавно
висадженні  яблуні та груші. А навкруги РЕМу
червоніють вишні.  А вишні тут родять так, що
кожна господиня в сезон іде додому з кульками
ягід.
“На роботі потрібно не лише працювати, але і

відпочивати, і навіть цю винагороду, що
отримали за перше місце ми, спільним рішенням
адміністрації  та профкому РЕМ плануємо

Дружній колектив Підволочиського РЕМ

Брама на подвір’ї Підволочиського РЕМ,
яка зроблена та оформлена працівниками
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використати на поїздку до м. Брест”, — втручається
в розмову голова Профкому  Ірина Анатоліївна
Кирик. Тут нещодавно працівниками був облаш-
тований спортзал.  Правда, спортивного інвентарю
ще недостатньо,  але  це не надовго. Також, для
відпочинку працівників, облаштували сауну. В сауні
все зроблено своїми руками, видно, що дійсно
господарник керував роботами, а ремівські умільці

колективом, а колектив – начальником
 колективом та тією територією, якою опікуєтеся

навіть змайстру-
вали установку
для підводного
г і д р о м а с а ж у.
Правда, в сауну
працівники ходять
або після роботи,
або ж на вихідні.

Бригада Скалатської дільниці Спортзал Підволочиського РЕМ

Диспетчерська Підволочиського РЕМ
Кімната відпочинку на базі

Підволочиського РЕМ
Басейн з гідромасажем в сауні на базі

Підволочиського РЕМ

Бригада Підволочиського РЕМ на навчальному полігоні,
де цьогоіч засадидили фруктовий сад

Скалатська дільниця Підволочиського РЕМ



ЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬ4 стор. №3, червень 2016 року

Святкуємо

На День Матері цьогоріч влаштували приємну
несподіванку багатодітним матерям, які працюють

З нагоди Дня Матері у ВАТ “Тернопільобл-
енерго” привітали багатодітних матерів

На фото: (зліва на право) Мудровська Любомира, Дорош Валентина, Ніконова Ольга,
Дідик Руслана та голова Профкому ВАТ “Тернопільобленерго” Лілія Пендзей

у ВАТ “Тернопільобленерго”. Від імені адміністрації
та Профкому їм вручили квіти та солодощі.

Галина Борківська
отримала подяку від
Тернопільської міської ради

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
E-mail: pr@toe.te.ua

З нагоди Дня Матері у ВАТ
“Тернопільобленерго” проходив конкурс
вишитих робіт працівників. На виставці було
представлено майже сотня робіт. Виставка-
конкурс тривала три дні, усі бажаючі мали змогу
відвідати виставку та оцінити роботи.
“Дуже приємно, що стільки людей відгукнулося

на пропозицію показати свої роботи, хоча і знаю,
що ще багато хто, чомусь, не приніс свої роботи,
але думаю, що у нас ще все попереду, оскільки,
такі виставки планую зробити щорічними,  —
говорить голова Профкому ВАТ
“Тернопільобленерго” Лілія Пендзей. – Метою
виставки було те, щоб показати, що сучасні жінки
уміють встигати скрізь. Вони вміють бути
хорошими мамами та дружинами,
відповідальними працівниками, а також знаходити
час на такі красиві та витончені захоплення”.
 За результатами виставки було обрано перше,

друге та третє місце. Так перше місце зайняла
Романишин Анна Миколаївна. Друге та третє
місце отримали працівниці зі Збаразького РЕМу:
друге – Антошків Оксана Степанівна, а третє –
Жак Галина Іванівна. Також, грамотою глядаць-
ких симпатій було відмічено роботи Ластовенюк Зоряни
Ярославівни (Служба ізоляції, захисту від перенапруг).
На виставці свої роботи також представили:

Матусевич Тетяна Романівна (Збаразький РЕМ),
Дячун Людмила Павлівна (Виробничо-технічна
служба), Ткач Оксана Михайлівна (Фінансово-
бюджетна група), Кивух Ольга Ігорівна (Служба

підстанцій 35 кВ і вище), Мострянська Ірина
Ярославівна (Група обліку заробітної плати) та
Кондратьєв Володимир (Група основних фондів).
Кожен з учасників отримав грамоти за перемогу в
певній номінації, а таких номінацій було 15.
Окрім грамот учасники отримали грошові заохоче-

ння, дехто з них уже розпочав роботу над новими ви-
робами, щоб встигнути закінчити роботу до

До Дня Матері у ВАТ “Тернопільобленерго” було
представлено майже сотню вишитих робіт

наступного року.
Лілія Пендзей зауважила, що конкурс був добровільним, і всі

бажаючі працівники могли показати свій художній талант.
Приємною несподіванкою для учасників Конкурсу стало те,
що їхні роботи висвітлювалися по телебаченню і, недаремно,
сюжет називався “Таланти ВАТ “Тернопільобленерго”.
Адже, працівники, які попри виробничі будні займаються
мистецтвом і, справді, складають когорту талантів підприємства.

Голова Профкому Пендзей Л. П.  з членами конкурсної комісії та переможцями конкурсу

 Напередодні Дня Матері подяками, квітами
та подарунками відзначили у Тернопільській
міській раді багатодітних матерів, які народили
та виховали п’ять і більше дітей та матерів, діти
яких досягли високих результатів у спорті, науці
та культурній галузі.
 Таку подяку, за дітей які досягли високих ре-

зультатів у спорті, науці та культурній галузі
отримала Галина Борківська,  провідний еконо-
міст Економічного відділу ВАТ “Тернопільобленерго”.
Нагадаємо, що у сім’ї Борківських зростають

двоє хлопців-близнят – Богдан та Антон. Цьо-
горіч хлопці стали призерами та переможцями
міського та обласного етапу олімпіад з
математики, фізики, астрономії та інформа-
тики.Ще вчителька початкової школи сказала
про них, що Борківські поб’ють усі стереоти-
пи про близнюків, як бачимо її слова таки
справджуються.


