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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

З повагою,
в. о. голови правління-
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ

“Тернопільобленерго” щиро вітаю  Вас
зі святом Воскресіння Христового!
Бажаю Вам міцного здоров’я,

благодатті та душевної величі. Хай
Великодні дзвони та духмяна паска
наповнять Вашу оселю миром, злагодою
та добробутом, а барвистий писанковий
дивосвіт стане символом Божої радості
та гарної долі.
 Гараздiв Вам, сердечного тепла,

родинного затишку, великого людського
щастя i радiсних Великоднiх свят!
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Охорона праці

Відповідно до Указу Президента України вiд 18
серпня 2006 року №685/2006 “Про День
охорони праці” в Україні було підтримано
ініціативу Міжнародної організації праці з
відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони
праці. Основною метою цього заходу є
привернення уваги суспільства, органів
державної влади, суб’єктів господарювання,
громадських організацій до питань охорони
праці, запобігання нещасним випадкам на
виробництві та професійним захворюванням,
вшанування пам’яті осіб, які загинули на
виробництві.
У 2017 році Всесвітній день охорони праці за

рекомендацією Міжнародної організації праці
відзначатиметься під девізом “Оптимізація збору
та використання даних з охорони праці”.
Культура охорони праці – це створення чітко

сформульованої системи прав, обов’язків та сфер
відповідальності, де принцип профілактики має
найвищий пріоритет.
Безпечні та здорові умови праці визначаються

не тільки чинною законодавчою базою, а й
загальним рівнем цивілізованості, виробничої
культури та соціально-економічного розвитку
суспільства.
З метою забезпечення безпечних умов праці,

недопущення нещасних випадків на виробництві
та до Всесвітнього дня охорони праці у ВАТ
“Тернопільобленерго” організовано конкурс
серед структурних підрозділів та працівників ВАТ
“Тернопільобленерго” для визначення
переможців з нагоди Всесвітнього Дня охорони
праці”.
“З нагоди відзначення Всесвітнього Дня охоро-

ни праці, та виконання рекомендацій
Міністерства енергетики та вугільної

 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці у ВАТ “Тернопільобленерго” організовано

огляд-конкурс з охорони праці в Товаристві

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-
генерального директора з питань охорони праці
ВАТ “Тернопільобленерго” Володимир Остапюк.
– Основною метою проведення на підприємстві
конкурсу є пропаганда бережливого ставлення
до життя та здоров’я наших працівників.”

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 подає в службу
охорони праці результати визначення
переможців свого структурного підрозділу,
служб бригад та працівників згідно критеріїв
розділу 4 до 15 квітня 2017 року.

Критерії для визначення переможців
Конкурсу.
Для визначення кращого структурного

підрозділу, форма додатку 1.:
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 2016 року по 15
квітня 2017 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 15 квітня
2017 року.
Для визначення індивідуально кращого

працівника, форма додатку 2.
9. Скільки років працює в Товаристві.
10. Коли порушував востаннє Правила

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

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

працює конкурсант.

Конкурс проходитиме в кілька етапів, а виз-
начення переможців відбуватиметься наприкінці
квітня. Для участі у Конкурсі керівництвом
структурного підрозділу потрібно подати в
службу охорони праці результати визначення
переможців свого структурного підрозділу,
служб, бригад та працівників згідно визначених
критеріїв Положення “Про порядок організації
та проведення конкурсу серед структурних
підрозділів та працівників ВАТ
“Тернопільобленерго” до  15 квітня 2017 року.
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З нагоди свята Воскресіння
Христового прийміть щирі
привітання, з побажаннями
великого родинного щастя,
міцного здоров’я та Божого
Благословення в усіх Ваших
справах і сподіваннях.
     Нехай радість Воскресіння

Христового осяє кожен дім, зігріє
теплом любові наші серця і душі
та спонукає до примирення,
взаєморозуміння і єднання, надихає
на творення добра.
     Хай кожна родина за щедрим

Пасхальним столом,
прославляючи Воскресіння
Господнє, відчує Його любов, а
світло Христового Воскресіння
осяє кожну оселю!

 Дорогі колеги!

З повагою,
Голова НПЕУ ВАТ “Тернопільобленерго”
Л. П. Пендзей

Великдень – свято, що вважається одним з
найсвітліших у році, день, коли прийнято радіти
Христовому Воскресінню, а отже, і відродженню
надії, любові та доброти. З найкращими
побажаннями напередодні Пасхи до вихованців
Петриківського обласного комунального дитячого
будинку-інтернату завітала голова НПЕУ ВАТ
“Тернопільобленерго” Лілія Пендзей.
 Як зізналася Лілія Пендзей, Великдень є дуже

важливим святом, тому зробити подарунки

Великодні подарунки знедоленим діткам від
енергетиків

знедоленим дітям від імені правління та
профкому ВАТ “Тернопільобленерго” це
велика честь.
 У будинку-інтернаті були дуже раді гостям.

Директор Михайло Новосад подякував
керівництву ВАТ “Тернопільобленерго” за
вітання та таку потрібну увагу до дітей. І
наголосив на тому, що енергетики на всі великі
свята не забувають про діток, а цьогоріч
колектив вихованців Петриківського обласного

Благодійність

комунального дитячого будинку-інтернату
поповнився дітками зі сходу, для яких вітання зі
святом стало великою та приємною
несподіванкою.
“Ці діти дуже щирі і, не зважаючи на свій стан

здоров’я, працюють і живуть з надією, що все в
нас буде якнайкраще. Посмішки та повні очі
вдячності були на їхніх обличчях. Пасхальні
кошички надали їм дитячої радості і материнської
турботи, яка так потрібна їм. Адже здоров’я,

усмішка і надія дітей
– це майбутнє
країни, – каже Лілія
Пендзей. – Я щиро
дякую всім
працівникам ВАТ
“Тернопільобленерго”
за те, що ми змогли
долучитися до
благодійності та
д о п о м о г и
потребуючим. А ще,
на переродні
Х р и с т о в о г о
Воскресіння  бажаю,
щоб свято
Великодня прийшло
у Ваші душі і серця,
принесло мир,
злагоду, любов і,
з в и ч а й н о ,
здійснення всіх
Ваших мрій і
сподівань.”
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Святкуємо

Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Ось вже декілька днів писанкове дерево
радує працівників ВАТ
“Тернопільобленерго” і додає більше
святкового настрою до найяскравішого
свята церковного року.
Організатором прикрашання Великоднього

дерева виступила голова НПЕУ ВАТ
“Тернопільобленерго” Лілія Пендзей. Вона
започаткувала таку традицію ще у 2015 році.
А взагалі прикраса дерев до Великодня –

західноєвропейська традиція. У Чехії,
Хорватії, Франції, Великобританії та інших
країнах звичай існував ще кілька століть
тому. У стародавні часи у священних гаях
кельти розвішували на гілках дерев кольорові
яйця, щоб прискорити прихід весни.
Великоднє дерево ототожнювали з райським
Деревом Життя. У різних країнах звичай
існує і понині. Кажуть, що на Русі теж було
щось подібне і називалося “Царською
вербою”. Сьогодні традицію почали
відроджувати і в Україні.
На Великодньому дереві підприємства

красуються писанки, які виготовляли як
працівники ВАТ “Тернопільобленерго”, так
і їхні діти.
Зокрема, найактивнішу участь в

прикрашенні писанкового дерева взяли
працівники Виробничо-технічної служби.
Практично кожен з працівників приніс
писанку виготовлену або ж власноруч, або
її виготовляли діти.
Серед дітей виробничо-технічної служби

на дереві красуються писанки: Лещука
Романа, Зпдорожної Софії, Морозюк Злати,
Ферко Дарин та Ферко Віталіни. З
працівників цієї служби писанки
виготовили: Сидій Олег, Турко Мар’ян,
Рабська Віра, Іванов Микола, Мартинюк
Оксана та Дячун Людмила.
 Варто відзначити і фінансову групу

бухгалтерії, оскільки тут працівники
виготовили колективну писанку, яка стала
яскравою прикрасою Великоднього дерева.
Окрім працівників бухгалтерії виготовити
великодні прикраси й їхні діти, так свої
роботи представили Гривняк Евеліна, Дідик
Станіслав та Дідик Арсен.
Оригінальну писанку виготовлену

власноруч представив Скиба Андрій із
групи основних фондів. Писанка великого
розміру на якій зображений логотип ВАТ
“Тернопільобленерго” та опори ліній
електропередач.
Також, на Великодньому дереві були

представлені роботи Щепанської Катерини,
Кондратєвої Наталії та дітей працівників:
Дзюба Тетяни, Колісник Марічки та Лисак
Софії.
 Лілія Пендзей зазначила, що подібні заходи

особливо актуальні та потрібні. У наш
складний час вони підіймають національний
дух, відроджують українські звичаї,  традиції
та згуртовують колектив.

У ВАТ “Тернопільобленерго” “розцвіло”
писанкове дерево

Найбільшим Великоднім деревом є дерево сім’ї
Крафт (Німеччина), яке  стало визначною
пам’яткою, що приваблює тисячі туристів
щороку.
Фолькер Крафт ще дитиною побачив

традиційне для Німеччини дерево, прикрашене
кольоровими яйцями – Osterbaum. І твердо
вирішив, що у нього обов’язково буде таке ж.
 У 1965 році він прикрасив молоденьку яблуню

у дворі свого будинку в місті Заальфельд
вісімнадцятьма пластиковими яйцями. Дерево швидко
росло, а з ним і кількість прикрас. Заготівлею яєць
уже зі справжньої шкаралупи він займався зі своєю
дружиною, пізніше приєдналися до них і їхні діти.
Зараз йому допомагають онуки. У 2013 році дерево
було прикрашено десятьма тисячами великодніх яєць,
серед яких були й унікальні екземпляри. Сім’я
прославилася на весь світ. Щороку напередодні
Великодня, коли дерево при повному параді, сюди
приїжджають туристи.

Чи знаєте Ви що...


