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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Для тернопільських енергетиків уже стало
традицією відзначати своє професійне свято
урочистими зборами, на які щороку
приїжджають важливі гості. Привітати
енергетиків  та  вручити нагороди на День
енергетика 22 грудня 2016 року приїхали
представники від Тернопільської ОДА та
Тернопільської обласної ради. А також, вже
другий рік поспіль, від імені мера міста
Тернополя енергетиків вітає Леонід Бицюра.
Цьогоріч приємною несподіванкою для

енергетиків  було вітання від настоятеля
Святотроїцького духовного центру протоїєрея
отця Анатолія Зінкевича. Він виступив із
словами подяки за  працю та підтримку, як
всьому колективу енергетиків так і в. о. голови
правління генеральному директору ВАТ
“Тернопільобленерго” Ігорю Юхимцю, голові
наглядової ради — Олександру Сагурі, та голові
Профкому — Лілії Пендзей.
Також, отець Анатолій хотів особисто

привітати Ігоря Юхимця із важливою
нагородою від Патріарха Філарета. Адже
напередодні професійного свята Ігоря Юхимця
було нагороджено Орденом Святого
Рівноапостольного князя Володимира Великого
ІІ ступеня за особистий внесок у справі
відродження української держави і духовності,
піднесення ролі Української Церкви у житті
суспільства і держави та зокрема в розбудові
Святотроїцького духовного центру Київського
патріархату в м. Тернополі як реліг ійно-
соціального проекту.
З нагоди професійного свята працівники

Товариства відзначені високими урядовими
нагородами за багаторічну та плідну працю в
електроенергетичній галузі.
Почесне звання «Заслужений енергетик

України» присвоєно електромонтерові  ВАТ
«Тернопільобленерго» Михайлу
Володимировичу Павлику.
Почесною грамотою Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України
нагородили: Когута Володимира Васильовича
– електромонтера оперативно-виїзної бригади
5 групи Підволочиського району електричних
мереж; Сліпця Сергія Володимировича –
електрослюсаря з ремонту   устаткування
розподільчих пристроїв 5 групи   служби
підстанцій 35 кВ і вище; Старуха Олега
Олексійовича – електро-монтера оперативно-
виїзної бригади 5 групи Кременецького району
електричних мереж.
 Грамоту Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України отримав Пинило Богдан
Ігорович – інженер 1 категорії служби ізоляції і
захисту від перенапруг.

 Оголошено Подяку  Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України наступним
працівникам ВАТ “Тернопільобленерго”: Боднару
Степану Івановичу – заступнику начальника
служби релейного захисту і електроавтоматики;
Бортніку Сергію Васильовичу – головному
інженеру Підволочиського району електричних
мереж; Василіцькому Сергію Ігоровичу –
диспетчеру підприємства оперативно-
диспетчерської служби; Волянюку Тарасу
Богдановичу – майстру 2 групи Зборівського
району електричних мереж; Гуку Ярославу
Володимировичу – начальнику Борщівського
району електричних мереж; Гунці Ярославу
Петровичу  – інженеру 1 категорії -керівнику
групи служби ліній електропередачі 35-110кВ;
Дубчаку Андрію Сергійовичу – контролеру
енергонагляду 3 групи Кременецького району
електричних мереж; Іванціву Юрію Львовичу –
майстру 2 групи Монастириського  району
електричних мереж; Кучмі Андрію Мирославовичу
– диспетчеру району  Теребовлянського  району
електричних мереж; Мельнику Анатолію
Аркадійовичу – начальнику служби енергонагляду;
Микуляку Василю Івановичу – інженеру 1
категорії-керівнику групи Бучацького району
електричних мереж; Пясецькому Леоніду
Ярославовичу – провідному інженеру   служби
ізоляції і захисту від перенапруг; Синиці Віталію
Володимировичу – провідному інженеру   служби
розподільчих електричних мереж; Станкевич
Людмилі Володимирівні – бухгалтеру 2 категорії
енергозбуту Збаразького району електричних

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали майже 150 нагород

мереж; Фурману Олександру Семеновичу –
заступнику начальника з енергозбуту
Ланівецького району електричних мереж;
Шукайлику Андрію Дмитровичу –
електромонтеру з ремонту повітряних ліній
електропередачі 4 розряду служби ліній
електропередачі 35-110кВ.
З нагоди професійного свята Дня енергета за

багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці дев’яти працівникам
Товариства було присвоєнно  звання “Кращий
по професії”: диспетчеру району Зборівського
РЕМ  Зьомбрі Володимиру Володимировичу;
- майстру 2 групи Підгаєцького РЕМ

Пшеничняку Андрію Михайловичу; майстру 2
групи Кременецького РЕМ  Ониськіву
Анатолію Ігоровичу; інженеру-інспектору 2
категорії служби енергонагляду Кіщуку Миколі
Васильовичу;   електромонтеру з експлуатації
розподільчих мереж 4 групи Підволочиського
РЕМ Гуменюку Ігорю Володимировичу;
електромонтеру оперативно-виїзної бригади 5
групи Тернопільського міського РЕМ Іваськіву
Миколі Степановичу; електромонтеру з
обслуговування електроустановок 4 групи
Чортківського РЕМ Польному Володимиру
Романовичу; контролеру енергонагляду 3
групи Ланівецького РЕМ Заєць Валентині
Євгенівні; водію автотранспортних засобів 1
класу служби механізації і транспорту
Сикліцкому Максиму Олексійовичу.

Початок, закінчення на стор. 2
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Консультації

Святкування

Продовження, початок на стор. 1

Почесну грамоту Тернопільської обласної
держадміністрації   отримали семеро працівників
підприємства:
- Мартинишин Василь Євгенович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Бережанського РЕМ;
- Куликовський Михайло Миронович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Монастириського РЕМ;
- Сокосюк Анатолій Юрійович –

електромонтер з експлуатації розподільчих
мереж 4 групи Кременецького РЕМ;
- Волянюк Тарас Богданович – майстер 2

групи Зборівського РЕМ;
- Лизун Руслан Борисович – майстер 2 групи

Підволочиського РЕМ;
- Бартків Степан Петрович – головний інженер

Товариства;
- Головач Микола Йосифович – помічник

голови правління-генерального директора з
організаційних питань.
Також, семеро працівників обленерго були

нагородженні Почесною грамотою
Тернопільської обласної Ради:
- Янчак Галина Романівна – помічник голови

правління-генерального директора з правових
питань;
- Яворський Зіновій Володимирович – інженер

служби контролю обліку електроенергії
споживачів;
- Дідик Роман Богданович – заступник

начальника служби розвитку і підтримки
програмного забезпечення;

- Виспінська Світлана Іванівна – інженер 2
категорії-керівник групи Борщівського РЕМ;
- Макух Микола Ярославович – майстер 3 групи

Збаразького РЕМ;
- Сеньківський Володимир Михайлович –

заступник начальника РЕМ з енергозбуту
Бережанського РЕМ;
- Яцюк Людмила Улянівна – старший оператор

ЕОМ Шумського РЕМ.
Подяку Тернопільської міської ради отримали

п’ятеро працівників ВАТ “Тернопільобленерго”:
- Головачук Володимир Ярославович – майстер

2 групи Тернопільського міського РЕМ;
- Амброзюк Микола Романович – провідний

інженер (по розрахунках режимів електричних
мереж) Тернопільського міського РЕМ;
- Якимів Віктор Ігорович – диспетчер району

Тернопільського міського РЕМ;
- Ковальчук Сергій Всеволодович –

електромонтер з експлуатації розподільчих мереж
2 гр. Тернопільського міського РЕМ;
- Флисник Микола Андрійович – електромонтер

з ремонту та монтажу кабельних ліній 3р.
Тернопільського міського РЕМ.
За довголітній стаж роботи та сумлінне

ставлення до своїх посадових обов’язків восьмеро
працівників підприємства нагородили
годинниками:
- Сіропол Аллу Романівну – інженера 1 категорії

відділу збуту електроенергії;
- Кивух Олександру Ярославівну – інженера 1

категорії оперативно-диспетчерської служби;
- Пинило Валентину Ярославівну – інженера 1

категорії служби ліній електропередачі 35-110кВ;
- Сердюка Тараса Богдановича – начальника

служби підстанцій 35кВ і вище;

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали майже 150 нагород

- Новацьку Анну Якимівну – інженера 2 категорії
служби релейного захисту і електроавтоматики;
- Гарасівку Оксану Анатоліївну – слюсаря

контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики 4 розряду служби приладів обліку і
метрології;
- Коруц Любов Михайлівну – оператора ЕОМ

Тернопільського РЕМ;
- Ліщука Володимира Микитовича – головного

інженера Шумського РЕМ.
За багаторічну сумлінну працю та високий

професіоналізм п’ятдесят п’ять працівників
обленерго нагородили “Почесною грамотою”
Центральної Ради незалежної профспілки
енергетиків, а грамоти від адміністрації
Товариства отримали тридцять шість
працівників.
З нагоди Дня енергетика, за професійну

майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм, самовіддане служіння обраній справі
та за зайняті перші три місця згідно рейтингу
роботи районів електричних мереж по
виконанню основних показників фінансово-
виробничої діяльності нагородили грамотами і
преміювали персонал трудових  колективів:
- Бережанського  району електричних мереж за

зайняте перше місце;
- Зборівського  району електричних мереж за

зайняте друге місце;
- Шумського району електричних мереж за

зайняте третє  місце.
Також, з нагоди професійного свята було

премійовано персонал ВАТ
“Тернопільобленерго” та здійснено одноразову
грошову виплату колишнім працівникам-
пенсіонерам ВАТ “Тернопільобленерго”.

 Протягом 2016 року за інформаційними
довідками та консультаціями в інформаційно-
консультаційний центр ВАТ
“Тернопільобленерго” звернулись
354споживачі.
Крім того, через єдину електронну скриньку

для прийому електронних звернень ikc@toe.te.ua
у  звітному році оперативно, протягом 1-2 днів,
надано відповіді і роз’яснення більше 80

Понад триста споживачів звернулися за консультаціями
до енергетиків у 2016 році

абонентам ВАТ “Тернопільобленерго”.
 За повідомленням начальника інформаційно-

консультаційного центру Тетяни Гудошник,
найбільше споживачів цікавить питання
розрахунків за спожиту електричну енергію,
застосування тарифів та надання пільг – 110
звернень.
Енергетики наголошують споживачам, що

питання надання пільг і субсидій вирішується в
районних управліннях праці  та соціального
захисту населення.
“В 2016 році зросла кількість звернень, щодо

надійності та якості електропостачання, що
пов’язане з масовими вимкненнями
електропостачання 13-15 листопада 2016 року,
причиною яких стали форс-мажорні обставини,
на які енергетики не мають впливу, – розповідає
Тетяна Гудошник. – Ми висловлюємо вдячність
споживачам, які з розумінням ставляться до
проблем енергетиків у випадках усунення
пошкоджень, які сталися не з їхньої вини.”
У 2016 році було проведено 28 засідань комісій

інформаційно-консультаційного центру, з метою

розгляду та розв’язання суперечностей і спірних
ситуацій між енергопостачальником і
споживачами. На такі засідання запрошуються,
як самі заявники, так і представники зацікавлених
організацій – Держенергонагляду, НКРЕ КП,
антимонопольного  комітету, наголосила Тетяна
Гудошник
 Протягом 2016 року збільшилось число

звернень від членів садових товариств, щодо
зміни статусу споживача. Згідно ст. 6 Закону
України “ Про об’єднання громадян ” всі питання
діяльності об’єднання вирішуються на зборах
членів об’єднання.
  Енергопостачання електроустановок садових

товариств здійснюється на підставі Договору
про постачання електричної енергії між
структурним підрозділом енергопостачальної
компанії та відповідними садовими товариствами.
  З побутовими споживачами-членами садового

товариства таких договорів у ВАТ
“Тернопільобленерго” немає, тому питання
зміни статусу споживача вирішується на зборах
членів такого садового товариства.
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29 грудня актовий зал ВАТ
“Тернопільобленерго”  був переповнений
дітьми, котрі прийшли на Новорічне свято. Діти,
одягнені в яскраві карнавальні костюми, радо
зустрічали Діда Мороза і Снігуроньку,
отримували подарунки, танцювали та раділи
Новому року. Весело і емоційно проходило
святкове дійство.
“Казкова передноворічна атмосфера панувала

у нашому актовому залі, — говорить голова
Профкому ВАТ “Тернопільобленерго” Лілія
Пендзей. – Діти та дорослі поринули у вир
незабутніх фантастичних подій, зустрілися з
Дідом Морозом і Снігуронькою, Бабою Ягою та
іншими казковими героями. Сумувати не
прийшлося!”
Новорічний вогник пройшов на одному подиху.

Запальні танці, ігри та розваги додали настрою
до зустрічі 2017 року.
 Лілія Пендзей щиро подякувала батькам, які так

масово привели діток на свято ялинки, дуже гарно
були підготовлені карнавальні костюми. Всі
активно приймали участь в конкурсах та іграх,
за що отримали призи та подарунки.
 Особливими подарунками на святі були іграшки

виготовленні внучкою в. о. голови правління-
генерального директора ВАТ
“Тернопільобленерго” Ігоря Юхимця –
Поліною. Іграшки вона виготовляла власноруч і
передала безкоштовно для дітей працівників
енергопідприємства.
 Всі дітки на святі були щасливі, отримали

подарунки та солодощі від Діда Мороза.

Новорічне свято для дітей
Щасливими та вдячними дітки поверталися зі
свята додому.
 “Я щиро дякую всім хто долучився до свята

ялинки. Особлива подяка адміністрації
Товариства та працівникам ВАТ
“Тернопільобленерго”, які допомагали у

проведенні свята ялинки. Зичу всім здоров’я,
миру, достатку і всіх благ. Нехай Ваші дітки
завжди  радують Вас своїми щирими усмішками”.
– побажала на завершення свята голова Профкому
Лілія Пендзей.
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Святкування Дня енергетика!Святкуємо

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”.

Відділ роботи з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”

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


