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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго”  щиро
вітаю вас із професійним святом — Днем енергетика!
    День енергетика – це свято людей, які присвятив своє

життя створенню і обслуговуванню енергетичного
комплексу країни, для кого слова “тепло” і “світло” —
це ціла епоха.
    З нагоди професійного свята, бажаю всім працівникам

енергетичної галузі безаварійної роботи, зичу Вам нових
творчих злетів і здобутків, стабільної частоти в
електромережах, добробуту, міцного здоров’я, добра,
успіхів та благополуччя Вам та Вашим сім’ям!
    Бажаю Вам впевнено йти вперед, відкриваючи нові

горизонти. Нехай Ваше життя буде наповнене енергією
світла і добра!
    З Днем енергетика!

Шановні енергетики!

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” прийміть щирі вітання та найкращі
побажання з нагоди Нового  року та Різдва Христового!

    Щиро зичу, щоб у Новому 2017 році у Вас було більше приємних днів! Бажаю Вам
наснаги, творчих успіхів і досягнень у праці!

    Нехай Ваш дім повниться добром, благополуччям та всілякими благами.  Хай в
Новому році здійсняться всі побажання та мрії, свято Різдва Вам родину зігріє!

    Веселих Вам свят та щасливого Нового Року!

Шановні колеги!

 З повагою,
    в. о. голови правління-
    генеральний директор

    ВАТ “Тернопільобленерго”
 І. Ю. Юхимець

 З повагою,
    в. о. голови правління-  генеральний директор

    ВАТ “Тернопільобленерго”
 І. Ю. Юхимець
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Здоров’я

Енергетики завжди дбають про знедолених дітей.
В цей особливий рік милосердя вони не
залишилися осторонь від бідних, знедолених і
хворих дітей, покинутих і обділених ласкою
материнства.
Компанія ВАТ «Тернопільобленерго» вважає

соціальний аспект своєї діяльності важливим і
значущим не тільки для суспільного життя
територій, у межах яких вони працюють, а
насамперед для підвищення соціальної
відповідальності кожного працівника компаній.
Щороку Профспілковий Комітет ВАТ

“Тернопільобленерго” дарує знедоленим діткам
подарунки від Святого Миколая.
Цьогоріч подарунки від енергетиків отримали

дітки Петриківського дитячого будинку-
інтернату, дитячого будинку “Малятко”, а також,
з дозволу Департаменту охорони здоров’я
ТОДА та батьків були провідані онкохворі діти.
“Діти дуже зраділи подарункам, – каже голова

Профспілкового комітету ВАТ
“Тернопільобленерго” Лілія Пендзей. – Таким
дітям і так важко, то нехай хоч у таке велике
свято казковий Святий Миколай завітає до їхніх
осель і подарує пригорщу солодощів та
подарунків для   їхніх сердець і дитячих посмішок
на їхніх обличчях.”
Дитячі сльози  радості  нехай будуть подякою

для всіх працівників ВАТ “Тернопільобленерго”,
сказала голова Профспілквого комітету ВАТ
“Тернопільобленерго” Лілія Пендзей. Адже
милостиня та милосердя завжди повертаються

 Рік милосердя – це і наш рік

сторицею для всіх, хто долучився до акції та
допоміг дітям-сиротам. Лілія Пендзей, висловила

Благодійність

щиру подякую всім працівникам Товариства.

Голова Профспілкового комітету Л. П. Пендзей із дітьми
з Петриківського будинку-інтернату

За сприяння профспілкового комітету ВАТ
“Тернопільобленерго” цього літа в селищі
Залізний Порт Херсонської області оздоровлено
60  сімей працівників підприємства, а це — 240
осіб, із них — понад 100 дітей. Для покращення
умов перебування в Залізному Порту було
проведено ремонтні й експлуатаційні роботи.
“У дитячих літніх таборах Тернопілля цьогоріч

  Енергетики оздоровлюються протягом року
побували 135 дітей віком до 14 років”, —
розповідає голова профкому Лілія Пендзей.
 Загалом з січня місяця по грудень цього року

50 сімей працівників нашого товариства побува-
ли в оздоровчому закладі “Маріот Медікал Центр”.
 Протягом 2016  року чимало працівників

обленерго  пройшли курси масажу у спеціалістів
Інституту вертебрології та реабілітації.

Для дітей енергетиків вже стали
традиційними новорічні ранки на
підприємстві. Цьогоріч
Новорічний ранок з Дідом
Морозом та Снігуронькою
відбудеться о 15 годині 29 грудня.
На святі, за хорошою традицією

діти будуть водити хороводи,
співати передноворічних пісень,
розказувати віршики та
отримувати подарунки від Діда
Мороза і Снігуроньки.
Щороку організатором свята є

Профспілковий комітет ВАТ
“Тернопільобленерго” за під-
тримки правління підприємства.
Подивитися на святкове дійство
приходять не лише ті батьки, котрі приводять дітей
на свято, але і багато працівників, в кого вже
дорослі діти, аби відчути казкову атмосферу, якої
сповнений актовий зал ВАТ
“Тернопільобленерго” під час новорічного свята.

Новорічна казка для дітей працівників
 енергопідприємства

Святкуємо

Щиро вітаю  Вас  з професійним святом
– Днем енергетика!
А також зі святами, що добром, надією і

родинним теплом зігрівають наші серця
– Новим Роком та Різдвом Христовим!
Будьте щасливі, будьте здорові! Миру

Вам, злагоди, долі й любові! Хай в домі
радісно буде довічно, стане чарівною ніч
новорічна! Здійсняться всі побажання та
мрії, свято Різдва Вам родину зігріє!
Щасливого Нового Року! Веселих та

радісних свят!

 Дорогі енергетики!

 З повагою,
    Голова НПЕУ

    ВАТ “Тернопільобленерго”
    Л. П. Пендзей

А з нагоди Дня Святого Миколая Профспілковий
комітет ВАТ “Тернопільобленерго” організував
похід на виставу в будинок культури “Березіль”.
Квитки отримали всі бажаючі, а це – понад 300
квитків.
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Як живеш РЕМ?

У Зборівському РЕМ незмінним черговим
інженером ОДГ ось уже сорок років працює Лизан
Олександра Григорівна. Прийшла працювати 28
жовтня 1976 року після закінчення Львівського
політехнічного інституту та успішно влилася в
чоловічий колектив оперативно-диспетчерської
групи району електромереж.
Якраз в тому ж 1976 році Зборівський РЕМ

переселився в приміщення новозбудованої
виробничої бази, де знаходиться і сьогодні. Отже
Олександра Григорівна зайняла своє
диспетчерське місце в просторому і світлому
кабінеті і дуже пишалася своєю посадою.
В її трудовій книжці тільки один запис. Спочатку

пройшла навчання, дублювання і почала
оперативне керівництво районом в ОДГ, потім
вчила підлеглих та диспетчерів. Нерідко
приходилось самій приймати рішення в
оперативній роботі.
Енергетика Зборівщини розширялася,

вдосконалювалася, будувались нові ПЛ -35/10 кВ,
добавлялись потужності і все це відбувалось на
очах Лизан О.Г., можна сказати, що вона
присвятила енергетиці більшість свого життя.
Старалася добросовісно виконувати свої
обов’язки, техніка безпеки була на першому плані.
Завжди переживає, щоб було менше аварійних
відключень, зменшились втрати в енергосистемі,
оперативно реагує на скарги абонентів і будь-які
порушення в роботі електрообладнання.
Коли оперативно - виїздна бригада вночі

виїзджала на ліквідацію пошкодження, Олександра
Григорівна залишалась в РЕМ одна. І до цього, з
роками, вона звикла.
Особливі навики потрібні при виникненні

масових пошкоджень в електромережах.
Телефонний апарат не замовкає і ти повинен
кожному споживачеві дати пояснення, разом з тим
координувати роботу до десяти бригад.
Бувають такі зміни коли, із-за погодніх умов,

багато відключень, пошкоджень і Олександра
Григорівна будь-що старається ліквідувати аварії

40 років на одному робочому місці

і в кінці зміни доповісти адміністрації РЕМ:
“Все включено, зауважень немає”. Ці слова вона
говорить із великим задоволенням.
Свою кваліфікацію Лизан О.Г. неодноразово

підвищувала в учбових комбінатах Тернополя,
Вінниці, Одеси. Олександра Григорівна до
своїх обов’язків відноситься добросовісно, так
що до неї ніколи не було претензій ні в
адміністрації РЕМ, ні в ОДС.
За свою багаторічну працю Лизан О.Г. була

нагороджена від профспілки ОПЕС путівками
в Болгарію, Румунію, Ялту і Сочі,

лікувальними путівками, цінними подарунками,
грамотою.
Сорок років на одній посаді – це дуже багато.

Чоловічий колектив, відповідальність велика і
може коли Олександрі Григорівні й було важко,
але вона ніколи не скаржилася, нічого не вимагала.
І зараз, будучи на пенсії, Олександра Григорівна

продовжує працювати на благо нашої країни,
бути активною, приймати активну участь в житті
колективу, цікавитись політикою і писати по радіо
“Диктант національної єдності”.

Навіть, коли було важко, Олександра Григорівна ніколи не скаржилася ні на
відповідальну роботу, ні на колектив

Олександра Лизан на своєму робочому місці

Стихія

 У зв’язку з сильним снігопадом поривами вітру
і хуртовиною в Україні 12 – 13 листопада
знеструмленими залишилися 955 населених
пунктів в 11 областях. Майже три дні ВАТ
“Тернопільобленерго” працювало в особливому
режимі.
За добу у ніч з 12 на 13 листопада у

Тернопільській  області випала місячна норма
опадів. На ранок 14 листопада на Тернопіллі без
енергопостачання перебувало 276 населених
пунктів – це третина від загальної кількості сіл
краю. Також було вимкнено 124 повітряні лінії
електропередавання напругою 10 кВ і 1099
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, тобто
кожна п’ята підстанція була без живлення.
Найбільше  від снігопаду зазнав шкоди

Тернопільський район. Там без
електропостачання, на ранок 14 листопада,
перебувало 179 населених пунктів.
Загалом на місця пошкоджень електромереж

виїхало 232 працівники енергокомпанії у складі
62 бригад, а також 63 одиниці техніки.

  Перший сніг завдав чималої шкоди енергетикам
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Святкуємо

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Цьогоріч минуло 50 років від дня створення
Теребовлянського району електричних
мереж.
  1 жовтня 1966 року для технiчного

обслуговування електромереж
Теребовлянського району,  Хоросткiвської
та Копичинецької дiльниць Гусятинського
району створили Теребовлянський РЕМ.
Першим його директором призначили
iнженера-електрика за фахом Богдана
Яковича Костюка. Сьогодні колектив
теребовлянських енергетиків очолює Василь

Теребовлянський РЕМ відсвяткував
50-річчя від дня створення

Дмитрович Сидій.
  З нагоди святкування  кращі працівники

отримали грамоти та грошові винагороди.
Привітали колектив Теребовлянського РЕМ
Голова Профспілкового комітету Лілія Павлівна

Пендзей, директор енергозбуту Сергій Богданович
Оляніцький, головний інженер Степан Петрович
Бартків та перший директор Теребовлянського РЕМ
– Богдан Якович Костюк.

Колектив працівників Теребовлянського РЕМ, пенсіонерів та гостей на святкуванні 50-річчя від дня створення РЕМ

Василь Сидій, начальник
Теребовлянського РЕМ

Пендзей Л. П. та Оляніцький С. Б. нагородужють працівників
Теребовлянського РЕМ


