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20 червня об 11 годині в актовому залі ВАТ
“Тернопільобленерго” відбулося громадське
обговорення змін до інвестиційної програми на
2017 рік та проекту інвестиційної програми на
2018 рік.
На обговоренні були присутніми були

запрошені представники Тернопільської обласної
державної адміністрації — заступник начальника
управління розвитку інфраструктури, транспор-
ту та енергозбереження Тернопільської ОДА
Михальський М.В., начальник відділу енерго-
збереження управління розвитку інфраструктури,
транспорту та енергозбереження Тернопільської
ОДА Гиренко М.В.,  голова громадської ради при
Тернопільській ОДА , член колегії Тернопільської
ОДА,  доктор технічних наук Федорейко В.С. та
викладач кафедри інформаційно-обчислюваль-
них систем та управління, кандидат технічних
наук Домбровський З.І.
 Головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго”

Степан Петрович Бартків ознайомив присутніх
з порядком оприлюднення та відкритого
обговорення інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії.
Пропозиції та зауваження до заходів, визначених

у змінах до інвестиційної програми розвитку
ВАТ “Тернопільобленерго” в 2017 році та за
проектом інвестиційної програми 2018 року,
дозволять прийняти оптимальні рішення щодо
вкладення інвестицій, використання яких сприя-
тиме підвищенню надійності та якості надання
послуг з електропостачання, а також ефек-
тивності енергозбереження в мережах Товарист-
ва при транспортуванні електричної енергії
лініями електропередавання та перетворення її в
трансформаторах, в електричних колах на шляху
від виробника до споживача.
 Степан Петрович Бартків подав пропозицію про

створення комісії з відкритого обговорення змін
до інвестиційної програми розвитку
ВАТ “Тернопільобленерго” в 2017 році та
проекту інвестиційної програми 2018 року, яка
узагальнить пропозиції, що надійдуть протягом
визначеного періоду відкритого обговорення та
надасть їх ВАТ “Тернопільобленерго” для
опрацювання та включення (чи коригування) змін
до заходів відповідних інвестиційних програм.
До складу комісії ввійшли: головний інженер
ВАТ “Тернопільобленерго” Бартків С.П. —
голова комісії, заступник головного інженера з
розподільчих електричних мереж — начальник
служби розподільчих  електричних мереж ВАТ
“Тернопільобленерго” Дорош Р.Є. — секретар
комісії та члени комісії: заступник начальника
управління розвитку інфраструктури, транспор-
ту та енергозбереження Тернопільської ОДА
Михальський М.В., начальник відділу енерго-
збереження управління розвитку інфраструктури,

        У ВАТ “Тернопільобленерго” розпочалося
відкрите обговорення інвестиційних програм

транспорту та енергозбереження Тернопільської
ОДА Гиренко М.В., голова громадської ради при
Тернопільській ОДА , член колегії Тернопільської
ОДА, доктор технічних наук Федорейко В.С., вик-
ладач кафедри інформаційно-обчислювальних сис-
тем та управління ТНЕУ, кандидат технічних наук
Домбровський З.І., начальник оперативно-
диспетчерської служби ВАТ “Тернопільобленерго”
Рипецький М.М.
Степан Петрович Бартків ознайомив присутніх з

концептуальними підходами до вирішення основ-
них напрямків інвестиційної програми розвитку
ВАТ “Тернопільобленерго” в 2017 році за запро-
понованими змінами та проекту інвестиційної
програми 2018 року, кінцевою метою яких є макси-
мальне покращення технічного стану діючих елект-
ричних мереж Товариства, їх відновлення та розбу-
дова для забезпечення надійного та якісного
електропостачання споживачів електричної енергії
з мінімальними витратами на експлуатаційне обслу-
говування та оптимальними втратами електричної
енергії на її транспортування в електричних
мережах.
В подальших виступах керівники функціональних

служб Товариства та спеціалісти за напрямками
діяльності надали детальні характеристики за
окремими розділами інвестиційних програм,
ознайомили присутніх з технологіями, програмами
та заходами, які впроваджуються та
передбачаються до впровадження в електромережах
ВАТ “Тернопільобленерго” для оптимізації та
суттєвого зменшення втрат електричної енергії при
її транспортуванні, а також щодо економії
електроенгергії при їх використанні споживачами.
Заступник головного інженера з розподільчих

мереж Роман Євгенович Дорош ознайомив
присутніх з конкретними заходами змін до інве-
стиційної програми розвитку ВАТ “Тернопіль-

обленерго” в 2017 році та за проектом інвести-
ційної програми 2018 року з презентацією їх
за характеристиками до і після запровадження.
 Начальник служби приладів обліку та

метрології ВАТ “Тернопільобленерго”
Олександр Григорович Маладика ознайомив
присутніх із впровадженням автоматичної
системи комерційного обліку електричної
енергії (АСКОЕ) та багатотарифного обліку
використання електричної енергії в Тернополі.
 Начальник служби автоматизації та

телемеханіки ВАТ “Тернопіль-обленерго”
Микола Іванович Франчук надав присутнім
інформацію щодо модернізації оперативно-
інформаційного комплексу ВАТ “Тернопіль-
обленерго” на базі сучасних вітчизняних
комплектуючих.
При обговоренні були надані суттєві

пропозиції щодо заходів інвестиційних
програм, які будуть враховані спеціалістами
Товариства при доопрацюванні.
Громадські обговорення 20 червня лише

розпочалися, наразі проходить надання та
опрацювання пропозицій. Пропозиції щодо
змін до інвестпрограми на 2017 рік та проекту
інвестпрограми на 2018 рік приймаються до
19 липня цього року.
Степан Петрович Бартків при завершенні

засідання комісії зауважив, що ВАТ
“Тернопільобленерго” об’єктивно сприймає і
належно реагує на актуальні виклики часу.
Обравши орієнтир на задоволення потреб
споживачів, енергетиками суттєво змінюються
підходи до роботи з клієнтами. На першому
місці на сьогодні, як завжди, — завдання
надійного та якісного надання послуг з
електропостачання кожному споживачу.

Інвестиції
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Охорона праці

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці у ВАТ
«Тернопільобленерго» організовано огляд-
конкурс з охорони праці в Товаристві.
За ініціативою Міжнародної організації праці

(МОП) для привернення уваги світової спільноти
до питань охорони праці та смертності праців-
ників на робочому місці щорічно, починаючи з
2002 року, понад 100 країн світу 28 квітня
відзначають Всесвітній день охорони праці. Девіз
Всесвітнього дня охорони праці у 2017 році:
«Удосконалення збору та використання даних
про безпеку і гігієну праці».
 З нагоди підведення підсумків відбулися збори

працівників, на яких виступив помічник голови
правління-генерального директора з питань
охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго»
Володимир Остапюк. Котрий коротко розповів
про стан охорони праці на підприємстві та
наголосив працівникам на тому, що безпечне
виконання робіт – це першочергове завдання
працівника.
Всіх присутніх з нагоди Всесвітнього Дня

охорони праці привітала голова НПЕУ ВАТ
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей, вона
вручила подарунки переможцям організованого
конкурсу та привітала службу охорони праці
ВАТ «Тернопільобленерго».
 Основним завданням та метою проведення

Конкурсу з нагоди Всесвітнього дня охорони
праці було:
- досягнення успіхів у поглибленні знань з

безпеки праці, профілактики виробничого
травматизму в світлі Всесвітнього Дня охорони
праці 28 квітня 2017 року;
- навчання безпечного виконання робіт в діючих

електроустановках, на виробництві та
дотримання виробничої санітарії;
- створення безпечних умов праці та культури

виробництва в виробничих приміщеннях,
територіях, робочих місцях і були такими, які б
не  були перешкодою нормальної роботи і ставали
за-вадою до ви-никнення стресових ситуацій;
- залучення РЕМ, виробничих служб та пра-

цівників до широкого обговорення проблем та
питань, що стосуються безпеки праці на
виробництві;

Підволочиський РЕМ другий рік поспіль
перемагає в огляді-конкурсі з охорони праці
серед підрозділів ВАТ “Тернопільобленерго”

- виховання в учасників відповідальності за своє
життя та здоров’я, упередженого ставлення до
ураження електричним струмом та інших
факторів виробничого травматизму;
- демонстрування, висвітлення сучасних та

усвідомлення про безпечні методи праці для
профілактики виробничого травматизму;
- підвищення знань в питаннях охорони праці,

електробезпеки з метою попередження
електротравматизму;
- пропагування правил охорони праці, техніки

безпеки користування електроприладами,
інструментами, захисними засобами тощо.
 У Конкурсі брали участь, структурні підрозділи

РЕМ, служби та працівники Товариства, які надали
оргкомітету усі документи відповідно до умов
Конкурсу.
 З нагоди Всесвітнього Дня охорони праці,

згідно спільного рішення адміністрації та
профкому Товариства нагородили грамотами,
грошовими заохоченнями та присвоїли звання:
«Кращий РЕМ» за:
І – місце Підволочиському РЕМ (начальник

Місюра Петро Іванович, головний інженер
Бортник Сергій Васильович);
ІІ – місце Зборівському РЕМ (начальник

Чорнописький Володимир Володимирович,
головний інженер Яремус Роман Зіновійович);
ІІІ – місце Борщівському РЕМ (начальник Гук

Ярослав Володимирович, головний інженер
Турченяк Василь Михайлович).
«Краща служба» за:
І – місце СЛЕП 35-110 кВ (начальник Богач Іван

Миколайович) – нагородити  грамотою та
виділити кошти в розмірі 3000 грн. згідно
спільного рішення адміністрації та профкому;
ІІ – місце ЦРО (начальник Шевченко Олег

В’ячеславович) – нагородити  грамотою та
виділити кошти в розмірі 2500 грн. згідно
спільного рішення адміністрації та профкому;
ІІІ – місце СРЗіЕ (начальник Рогальський Василь

Володимирович) – нагородити  грамотою та
виділити кошти в розмірі 1500 грн. згідно
спільного рішення адміністрації та профкому.
Також, за професійну майстерність, сумлінну

працю, трудовий ентузіазм та безпечне виконання

робіт в діючих електроустановках
нагородили грамотами, грошовими
заохоченнями (лише тих хто зайняли
перші місця) та присвоїли звання:
«Краща дільниця»  – Коропецькій

дільниці Монастириського РЕМ
(майстер 2 гр. Кіндзер Михайло
Михайлович).
«Краща бригада»  – Кременецькій

бригаді з ремонту устаткування ПС 35-
110 кВ (майстер 1 гр. Олійник Василь
Іванович).
«Кращий диспетчер»  – інженеру-

диспетчеру груповому 2 кат. Шумського
РЕМ Трилевському Сергію Євгенови-
чу, а також відзначили грамотами
інженерів-диспетчерів групових 2 кат.
Кременецького РЕМ Кмітюка Михайла
Ульяновича та Збаразького РЕМ
Ільницького Ігоря Васильовича.

«Кращий електромонтер ОВБ»  – електро-
монтеру ОВБ 4 гр. Чортківського РЕМ Клачку
Володимиру Івановичу та відзначили тільки
грамотами електромонтерів ОВБ 4 гр. Шумсь-
кого РЕМ Вознюка Віктора Миколайовича та
Заліщицького РЕМ Півцьо Івана Юліановича.
«Кращий майстер експлуатаційної бригади»

– майстру 2 гр. Кременецького РЕМ Костюку
Сергію Івановичу, а лише грамотами відзначили:
майстра 3 гр. Монастириського РЕМ Волощаке-
вича Віталія Володимировича та майстра 2 гр.
Чортківського РЕМ Білоуса Ярослава
Корнелійовича.
«Кращий майстер енергозбуту» – майстру 2

гр. Тернопільського м. РЕМ Малюзі Роману
Романовичу, а також відзначили грамотами
майстра 2 гр. Бучацького РЕМ Козару Миколу
Мироновича та майстра 3 гр. Збаразького РЕМ
Макуха Миколу Ярославовича.
«Кращий електромонтер» – електромонтеру

з експлуатації розподільчих мереж 4 гр.
Ланівецького РЕМ Ольгасюку Сергію
Григоровичу, а додатково відзначили грамотами
електромонтерів з експлуатації розподільчих
мереж 4 гр. Шумського РЕМ Герасимчука
Феофана Петровича та Заліщицького РЕМ
Бичковського Володимира Адамовича.
«Кращий водій» – водію автотранспортних за-

собів 2 кл. Заліщицького РЕМ Завінському Ми-
хайлу Степановичу, а лише грамоти отримали
тракторист 3 розряду Бучацького РЕМ Волощук
Іван Властимирович та тракторист 4 розряду
Ланівецького РЕМ Василишин Ростислав
Андрійович.
Також, з нагоди Дня охорони праці за профе-

сійну майстерність, сумлінну працю, трудовий
ентузіазм та мобілізацію працівників колективу
на безпечне виконання робіт в діючих електро-
установках присвоїли звання «Кращий працівник
по охороні праці» – майстру 2 гр. Тернопіль-
ського м. РЕМ Сліцькому Івану Володимиро-
вичу, а лише грамотами відзначили майстра 1
гр. групи ПС-«Північна» СПС-35 кВ і вище Секе-
ту Андрія Степановича та диспетчеру району
Підволочиського РЕМ Цімовського Олександра.
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2 червня цього року 50-річчя з часу створення
відсвяткував Гусятинський район електромереж.
 Гусятинський район електричних мереж здійснює

експлуатаційне обслуговування 1266,3 км
повітряних ліній електропередавання напругою
0,4 -10 кВ, 19,7 км кабельних ліній
електропередавання цих же напруг та експлуатує
391 трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ та
розподільчих пунктів 10 кВ. За допомогою цих
електричних мереж район електричних мереж
забезпечує електричною енергією 21,2 тис.
споживачів району.
Обслуговування цих електричних мереж

забезпечується персоналом Гусятинського РЕМ в
складі 86 працівників, з яких 61 – робітники.
 Очолює Гусятинський район електричних мереж

Іванків Володимир Павлович, під його
керівництвом Гусятинським РЕМ проведено
практично повну реконструкцію електричних
мереж із застосуванням самонесучих ізольованих
проводів (СІП) та кабельних ліній у м. Копичинці
та м. Хоростків. Також, така реконструкція
проводиться і в інших населених пунктах.
 У більшості населених пунктах району відновлено

роботу вуличного освітлення.
 З нагоди святкування 50-річчя діяльності на

урочисті збори були запрошені пенсіонери

Гусятинському району електричних мереж
– 50 років

Гусятинського РЕМ та керівництво обленерго.
Було вручено понад десять грамот працівникам
РЕМ: Матушевському І. В., Чупрій Л. П.,
Мацедонському Р. О., Шморган Я. Й., Медюху
М. Б., Решовській О. М., Придевусу А. Б.,
Когуту Б. О., Галиняку С. А., Нарожанському
В. М. Також грамоти отримали начальник –
Іванків Володимир Павлович і головний
інженер – Солтис Євген Тимофійович.
 Всіх присутніх від імені керівництва

енергокомпанії привітала голова НПЕУ ВАТ
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей. Вона
вручила грамоти на цінні подарунки. А також
висловила слова вдячності всьому трудовому
колективу, а, особливо, пенсіонерам, котрі не
забувають дороги до рідного підприємства.
Приємно відзначити, що на свято ювілею

прийшли майже всі пенсіонери, із 99 чоловік
не прийшло лише 4 і в тих була поважна
причина.
 Всі були з піднесеним настроєм і щасливими

посмішками. Дякували начальнику РЕМ
Володимиру Іванківу, а також керівництву ВАТ
«Тернопільобленерго» за організовану теплу
зустріч, де ветерани праці ділилися своїми
трудовими досягненнями і своєю життєвою
дорогою. Свято було проведено в теплій і

Сьогодні Гусятинський РЕМ забезпечує електричною енергією
понад 21 тисячу споживачів району

Святкуємо

дружній атмосфері, де були виступи відкриті та
щирі, трудова діяльність старшого покоління
продовжується і так, як було зазначено на зустрічі
ветеранами праці, що вони із гордістю передали
всі свої досягнення молодому поколінню.
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Святкуємо

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

12 червня на Тернопільщині розпочато
командно-штабні навчання щодо дій органів
управління та сил цивільного захисту
територіальної підсистеми Єдиної державної
системи цивільного захисту у разі загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій.
 У обласній державній адміністрації
відбулась установча нарада робочої групи
під головуванням директора Департаменту
організації заходів цивільного
захисту Михайла Маюрова.
 Основною метою подібних навчань є
практичне відпрацювання дій керівників
усіх рівнів при загрозі чи виникненні
надзвичайних ситуацій, а також визначення
спільними зусиллями шляхів вдосконалення
роботи щодо забезпечення безпеки
життєдіяльності населення на території
регіону.
Упродовж 5 днів в регіоні відпрацьовувалися
дії у різних можливих надзвичайних
ситуаціях на об’єктах інфраструктури та
життєзабезпечення, а також в установах,
організаціях та місцях з масовим
перебуванням людей.
 До даних командно-штабних навчань було
залучено і структурні підрозділи ВАТ
«Тернопільобленерго», зокрема:
Борщівський РЕМ, Бучацький РЕМ,
Заліщицький РЕМ, Зборівський РЕМ,
Козівський РЕМ, Чортківський РЕМ, та
Тернопільський міський РЕМ.
  Під час навчання відпрацьовувались
практичні дії сил та засобів цивільного
захисту ВАТ “Тернопільобленерго” у

випадку виникнення надзвичайних ситуацій, а
також порядок їх взаємодії з Державною службою
України з надзвичайних ситуацій у сфері
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації,
пожежі та небезпечні події.
    Усі підрозділи показали себе на високому рівні
щодо покладених на них завдань, пов’язаних з
відключенням об’єктів електричних мереж,
порушенням електропостачання населених
пунктів та об’єктів життєзабезпечення населення.
 Водночас, 15 червня на території ВАТ
«Тернопільобленерго» відбулась практична
підготовка осіб керівного складу і фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів цивільного захисту. А саме:
проводилось спеціальне об’єктове навчання на

тему: «Дії органів управління та сил цивільного
захисту підприємства при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного характеру».
 Формуваннями цивільного захисту відпрацьовувались
практичні дії з: гасіння пожежі, надання першої
домедичної допомоги потерпілим, проведення
аварійно-відновлювальних робіт, оповіщення
працівників про надзвичайну ситуацію та укриття
персоналу в захисну споруду.
 Загалом, у навчаннях взяли участь близько сотні
працівників підприємства, які продемонстрували
високий теоретичний рівень знань та підтвердили свою
готовність до виконання завдань за призначенням щодо
локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
на електромережах області.

               У ВАТ “Тернопільобленерго” пройшли
навчання та тренування з цивільного захисту

З нагоди Дня Матері у ВАТ “Тернопільобленерго”
привітали багатодітних матерів

Вже традиційно у ВАТ
«Тернопільобленерго» з нагоди Дня матері
вітають багатодітних матерів. Від імені
адміністрації та Профкому голова НПЕУ ВАТ
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей
привітала усіх матерів, а багатодітним
вручила квіти та подарунки.

На фото: Дідик Руслана, Мудровська
Любомира, Дорош Валентина

та голова профкому
ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія Пендзей

Серед української громади День Матері
вперше влаштував Союз українок Канади в
1928 році. Наступного року це свято
відзначалося вже й у Львові. Ініціатором
урочистостей була Олена Кисілевська,
редактор тижневика «Жіноча доля».
Також, 1929 року «Союз українок»
зініціював впровадження цього свята на
Тернопільщині. Організації «Просвіта»,
«Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» та інші
організовували концерти, конференції,
фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді,
День Матері відзначали дуже широко.

Цивільний захист


