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               Від імені правління
        ВАТ “Тернопільобленерго”

щиро вітаю Вас із професійним
святом — Днем енергетика!
    Працювати в енергетиці

завжди вважалося престижним,
а бути енергетиком - і почесно, і
відповідально.
    Тому в цей день мені особливо

приємно висловити подяку
кожному представнику колек-
тиву ВАТ «Тернопільобленерго»
за вірність професії, за чесне і
гідне ставлення до справи, за
відповідальну і результативну працю.
    Від щирого серця хочу побажати всім Вам, шановні колеги,  нових

професійних успіхів і досягнень. Невичерпного запасу енергії, тепла в оселях
і особистого щастя! Нехай  незмінно Вас супроводжують удача та успіх!
    З Днем енергетика!

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас з Новим
2018 роком  та Різдвом Христовим!
    Нехай Новий рік стане для Вас роком плідним і успішним у всіх

починаннях! Нехай все те, що радувало Вас у році, що минає, неодмінно
знайде своє продовження в році прийдешньому.
  Від щирого серця бажаю щастя, процвітання і благополуччя! Нехай

збуваються мрії і здійснюються плани, удача допомагає в справах, а в оселі
завжди панують тепло, затишок та взаєморозуміння!
 Міцного здоров’я Вам і Вашим близьким, сімейного благополуччя,

професійного зростання та відмінного святкового настрою!
                 Веселих Вам новорічних і різдвяних свят!

Дорогі колеги!

Шановні
енергетики!

    З повагою,
    в. о. голови правління-
    генеральний директор
    ВАТ «Тернопільобленерго»                І. Ю. Юхимець
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З перших вуст

Наприкінці грудня кожен працівник
енергетичної галузі відзначає знаменну дату –
День енергетика. Цей день практично
збігається із завершенням року, року
насиченого подіями, здобутками, визначними
датами. Чим живе нині енергетика краю, які
плани на розвиток енергокомплексу
Тернопільщини та про багато іншого ви
дізнаєтеся із розмови з генеральним
директором ВАТ «Тернопільобленерго» Ігорем
Юхимцем.

 — Яким був останній професійний рік для
ВАТ «Тернопільобленерго»?
— Календар 2017 року для ВАТ

“Тернопільобленерго” був наповнений чималою
кількістю ювілейних дат. 50 років з часу
створенння цьогоріч виповнилося трьом районам
електричних мереж: Гусятинському, Шумському
та Збаразькому.
 Цього року нашому товариству вдалося досягти

значного покращення показників фінансово-
господарської діяльності. За результатами роботи
за 11 місяців фактична величина технологічних
витрат електроенергії по області склала 17,18
%, при нормативі 18,37. Це дало змогу
зекономити 16,5 мільйонів кіловатгодин. З
початку року наша компанія повністю
розрахувалася з ДП «Енергоринок» за куповану
електроенергію.
  Проте, варто зауважити, що не все так легко в

нашій роботі. Адже держава на сьогодні створює
такі умови діяльності, коли обленерго
приходиться нелегко. Проте, в енергокомпанії
намагаються створювати найкращі умови для
обслуговування споживачів. Цьогоріч
запрацював сервіс «Персональний кабінет». Цей
сервіс дає змогу споживачам, не виходячи з дому,
внести показання приладу обліку, звірити стан
розрахунків за послуги електропостачання та
отримати відповідь на питання, що цікавить.
  — У березні 2017 року відбувся черговий, із

запланованих НКРЕКП, етапів підвищення
ціни на електроенергію для населення чи не
призвело це до погіршення розрахунків за
спожиті енергоносії?
— Споживачі поставилися до цього із

розумінням. Населення
з енергетиками розра-
хувалося за куповану
електроенергію на 97,1
відсотків,  такий
неповний розрахунок
зумовлений лише
сезонним фактором
споживання електро-
енергії. В той же час, за
куповану електро-
енергію за 11 місяців
цього року всі
споживачі розраху-
валися на 99 відсотків.
 — Яка ситуація з

оплатою праці на
підприємстві та
соціальним забез-
печення?
— Незважаючи на

важку ситуацію із
виплатою зарплати на
деяких енерго-
підприємствах країни, у
ВАТ «Тернопіль-
обленерго» своєчасно
та в повному обсязі
виплачується заробітна
плата.
Як і щороку, праців-

ники Тернопіль-
обленерго оздоров-
лювалися  на базі
відпочинкового комп-
лексу “Енергетик”, що у селищі Залізний Порт
Херсонської області. Цьогоріч там відпочило 60
сімей з дітьми, а це майже 250 людей. Чимало
енергетиків із сім’ями відпочивали в оздоровчому
комплексі “Маріот Медікал Центр». Понад 120
дітей  наших працівників мали змогу провести
канікули в діючих літніх дитячих таборах.
 — Сьогодні активно пропагують

впровадження альтернативної енергетики,
яка ситуація зі встановленням
альтернативних джерел енергії в
Тернопільській області?

Робота в енергетиці буденна і нелегка, а для
інших, можливо, непомітна

Нагороди

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали понад 100 нагород

22 грудня енергетики України відзначають своє
професійне свято.
День енергетика святкують у найбільш

короткий світловий день року, що можна вважати
досить символічним
 У переддень професійного свята доброго слова

заслуговують всі працівники Товариства. Кращі
з них відзначені високими урядовими
нагородами за багаторічну та плідну працю в
електроенергетичній галузі.
Якщо узагальнити всі нагороди, то виходить

понад сотня грамот, дипломів та подяк.
Також, з нагоди професійного свята було

премійовано персонал ВАТ «Тернопіль-

обленерго» та здійснено одноразову грошову
виплату колишнім працівникам-пенсіонерам ВАТ
«Тернопільобленерго».
За забезпечення стабільної роботи енергетичної

галузі національної економіки, збереження
цілісності енергетичної системи України,
професіоналізм, сумлінну наполегливу працю та
з нагоди відзначення  Дня енергетика майже 20
працівників отримали нагороди від
Міненерговугілля.
Почесною грамотою Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України  нагороджено:
* Полигача Віктора Васильовича – провідного

інженера служби енергонагляду;

* Левчука Григорія Степановича – майстра 2
групи Збаразького РЕМ;
 * Волохатого Богдана Степановича – інженера-

диспетчера групового 2 категорії  Ланівецького
РЕМ.
Грамотою Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України нагороджено:
* Іванова Миколу Васильовича – провідного

інженера (керівника групи нагляду за
експлуатацією) виробничо-технічної служби;
* Костецького Івана Петровича – інженера-

інспектора – керівника групи Бережанського
РЕМ.
     Початок, продовження на сторінці 3

  Наша область перебуває в трійці лідерів за
кількістю домогосподарств, які встановили
сонячні електростанції.
 Станом на 01 грудня 2017 року сумарна

кількість СЕС в Тернопільській області становить
228, з них 218 встановлено в приватних
домогосподарствах і 10 – юридичних. В 2014
році кількість СЕС в нашій області становила
лише дві, і то це були юридичні споживачі,
приватних не було зареєстровано жодної.
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         Щиро вітаю  Вас  з професійним
        святом  – Днем енергетика!
    А також наступаючими світлими святами
      – Новим Роком та Різдвом Христовим!
 Від усієї душі зичу Вам великого людського

щастя, міцного здоров’я, добра та радості. Хай
доля щедро обдаровує всілякими благами, а
Різдвяна зірка наповнить Ваші оселі теплом і затишком!
 Нехай прийдешній рік подарує Вам радість зустрічей й відкриттів,

перемог і досягнень у Вашій професійній діяльності, виправдає Ваші
найбільш добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут Вашим
сім’ям. 

Дорогі колеги!

Продовження, початок на сторінці 2

Оголошено Подяку  Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України працівникам:
* Курила Андрія Зеноновича – заступника

начальника служби енергонагляду з питань
оперативного реагування.
* Ворону Володимира Ярославовича – диспетчера

підприємства оперативно-диспетчерської служби;
* Цаля Михайла Миколайовича – інженера 2

категорії-керівника групи служби підстанцій 35кВ
і вище;
* Ставничого Михайла Ростиславовича –

інженера 1 категорії служби релейного захисту і
електроавтоматики;
* Чумака Сергія Георгійовича – начальника

Бучацького РЕМ;
* Придевуса Андрія Борисовича – інженера 2

категорії - керівника групи Гусятинського РЕМ;
* Островського Миколу Богдановича –

електромонтера оперативно-виїзної бригади 5
групи Зборівського РЕМ;
* Костюка Сергія Івановича – майстра 2 групи

Кременецького РЕМ;
* Петришина Василя Володимировича – інженера

з ремонту 1 категорії Монастириського РЕМ;
* Яцишина Андрія Володимировича – інженера

(по договорах) Монастириського РЕМ;
* Уторопчука Любомира Володимировича –

інженера-диспетчера групового    2 категорії
Підволочиського РЕМ;
* Совина Михайла Володимировича –

електромонтера з ремонту та монтажу кабельних
ліній 5 розряду Тернопільського міського РЕМ;
* Кутирка Богдана Михайловича – майстра 2

групи Шумського РЕМ.
З нагоди професійного свята Дня енергетика за

багаторічну працю, професійну майстерність,
значні досягнення в праці присвоєно  звання
“Кращий по професії”:
* інженера-диспетчера групового 2 категорії

Зборівського РЕМ  Булишина Миколу
Васильовича;
 * майстра 2 групи Тернопільського міського

Нещодавно
в и й ш л а
д р у к о м
к н и г а
т е р н о -
пільського
літератора,
ч л е н а
НСЖУ та
енергетика
з багато-
р і ч н и м
стажем –
Володимира
Остап’юка.
У збірці

під назвою
«Надія любові» розміщено понад 200 віршів.
Нова збірка охоплює поезії про духовне, про
Україну, про кохання, про подорожі та
відпочинок.

Літературна скарбничка

З нагоди професійного свята тернопільські
енергетики отримали понад 100 нагород

РЕМ Головачука Володимира Ярославовича;
 * майстра 2 групи Тернопільського міського

РЕМ  Малюгу Романа Романовича;
* інженера-інспектора – керівника групи

Чортківського РЕМ Гальтюка Ігоря
Теодозійовича;
* електромонтера з експлуатації розподільчих

мереж 4 групи Гусятинського РЕМ Хрупалика
Андрія Євстаховича;
* електромонтера оперативно-виїзної

бригади 5 групи Шумського РЕМ Бензеля
Андрія Анатолійовича;
* електромонтера з обслуговування

електроустановок 3 групи Козівського РЕМ
Кавку Сергія Ігоровича;
* контролера енергонагляду 3 групи

Зборівського РЕМ Турчина Василя
Мироновича;
* водія автотранспортних засобів 1 класу

служби механізації і транспорту Макарчука
Анатолія Миколайлвича.
П’ятьом працівникам оголошено Подяку

Тернопільської міської ради:
 * Бойцуну Андрію Васильовичу інженера-

диспетчеру груповому 2 категорії
Тернопільського міського РЕМ;
* Іваськіву Миколі Степановичу

електромонтеру ОВБ 5 групи Тернопільського
міського РЕМ;
* Пасічнику Володимиру Івановичу

електромонтеру з експлуатації розподільчих
мереж 4 гр. Тернопільського міського РЕМ;
* Полотнянку Ярославу Любомировичу

електромонтеру з експлуатації розподільчих
мереж 4 гр. Тернопільського міського РЕМ;
* Сенику Ігорю Миколайовичу

електромонтеру з ремонту та монтажу
кабельних ліній 4р. Тернопільського міського
РЕМ.
* П’ятеро працівників нагороджені Почесною

грамотою Тернопільської обласної
держадміністрації :
* Дрозд Володимир Святославович інженер-

інспектор 2 кат. служби енергонагляду;

* Дмитрів Віктор Мар’янович електрослюсар з
ремонту устаткування  розподільчих пристроїв 4
розряду служби підстанцій 35кВ і вище;
* Барабаш Сергій Романович інженер 1 кат.

служби релейного захисту і електроавтоматики;
 * Білий Анатолій Степанович головний інженер

Монастириського РЕМ;
 * Наклюцький Юрій Олександрович заступника

начальника РЕМ з енергозбуту Тернопільського
міського РЕМ.
 Почесну  грамоту Тернопільської обласної Ради

отримали такі працівники:
 * Петрів Ігор Володимирович електромонтер з

ремонту повітряних ліній електропередачі 5
розряду служби ліній електропередачі 35-110кВ;
* Романків Богдан Богданович інженер-

диспетчер груповий 2 кат. Зборівського РЕМ;
 * Тарківський Роман Володимирович контролер

енергонагляду 3 групи Кременецького РЕМ;
* Іванців Богдан Григорович начальник

Підгаєцького РЕМ;
* Ухман Василь Іванович майстер 2 групи

Тернопільського РЕМ.
За багаторічну сумлінну працю та високий

професіоналізм двадцять дев’ять працівників
обленерго нагородили “Почесною грамотою”
Центральної Ради незалежної профспілки
енергетиків, а грамоти від адміністрації
Товариства отримали тридцять 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 преміювати
персонал трудових  колективів:
 * Підволочиського  району електричних мереж

за зайняте перше місце;
 * Підгаєцького  району електричних мереж за

зайняте друге місце;
 * Шумського району електричних мереж за

зайняте третє  місце.

Нагороди

З повагою,
    Голова НПЕУ
    ВАТ «Тернопільобленерго»
    Л. П. Пендзей
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Святкування

У ВАТ «Тернопільобленерго» уже стало
традицією на великі релігійні свята дарувати
подарунки знедоленим діткам. Щороку від
колективу товариства та профкому ВАТ
«Тернопільобленерго» дарує знедоленим діткам
подарунки від Святого Миколая.
Уже другий рік поспіль подарунки від

енергетиків отримали дітки Петриківського
дитячого будинку-інтернату.
 «Діти по особливому чекали на подарунки від

Подарунки від енергетиків для діток-сиріт  були найочікуванішими
енергетиків, – каже голова Профспілкового
комітету ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія
Пендзей. – Ми приїхали до діток уже після обіду
і вони чекали саме на представників обленерго,
адже ми вже стали їхніми друзями. Ми
відвідуємо їх і даруємо подарунки не лише День
Святого Миколая, але також і на Великдень.
Тому дітям, по особливому, запам’ятовуються
такі люди та їхнє тепло й доброта.»
Директор та вихователі Петриківського

дитячого будинку-інтернату  подякували за
підтримку та щедрі подарунки усім працівникам
ВАТ «Тернопільобленерго».
Голова профкому ВАТ «Тернопільобленерго»

Лілія Пендзей щиро дякує усім працівникам ВАТ
«Тернопільобленерго» за їхню працю. І бажає
надалі мати змогу заробляти стільки,  щоб допо-
магати бідним і нужденним, сиротам та немічним.
Звичайно, краще якби всі були здорові і щасливі.

Благодійність

18 грудня в актовому залі ВАТ «Тернопільобленерго»  пройшло святкування Дня Святого Миколая. Зал був переповнений дітьми, одягнені в яскраві
карнавальні костюми, вони радо зустрічали Святого Миколая з Ангелом та чимало казкових героїв.
  Лілія Пендзей щиро подякувала керівництву ВАТ «Тернопільобленерго» за можливість організувати свято для діток та батькам, які так масово привели

діток на свято. Всі активно приймали участь в конкурсах та іграх, за що отримали призи та подарунки.

До дітей енергетиків завітав Святий Миколай


