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ТЕРНОПІЛЬ
    

  Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” щиросердечно
вітаю Вас з   Днем Незалежності
України!
  З нагоди свята щиро бажаю Вам

міцного здоров’я, щастя, достатку,
родинного добробуту, наполегливості
та перемог у вирішенні важливих
питань. Від усієї душі зичу, щоб у Ваших
домівках панували злагода та добро, у
суспільстві – згуртованість, на рідній
землі – мир!
  Зі святом Вас! З Днем Незалежності!

Шановні колеги!

В. о. голови правління-
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерого”
І.Ю.Юхимець
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Святкуємо

1 червня свій 50-річний ювілей відсвяткував
колектив Шумського району електричних мереж.
З  нагоди свята понад 10 працівників отримали
грамоти та винагороди. Від адміністрації ВАТ
«Тернопільобленерго» працівників привітав
директор енергозбуту ВАТ «Тернопільобл-енерго»
Сергій Оляніцький.
Історія діяльності Шумського РЕМ розпочалася

1 червня 1967 року, першим начальником РЕМ був
Никон Степанович Мацюк, найдовший час
колектив РЕМ очолював Микола Сафатович
Паращинець, а з 21 листопада 2009 року колектив
Шумського РЕМ очолює Яценюк Юрій Юхимо-
вич, який  пройшов шлях в районі електромереж
від посади інженера енергозбуту -  керівника
абонентської групи, заступника начальника з
енергозбуту  до начальника РЕМ.
В РЕМ працює 81 працівник, за останні п’ять

років професія енергетика стала помітно
престижною, адже в лави працівників Шумського
району електромереж вступило багато молодих
перспективних людей. Є й такі, які присвятили
енергетиці району все своє життя, які передають
свій досвід та вміння молодому поколінню –
головний інженер Ліщук Володимир Микитович,
інженер з ремонту Дзьоба Михайло Полікар-пович,
головний диспетчер РЕМ Тимощук Василь
Леонович, диспетчер Трилевський Сергій
Євгенович, диспетчер Рижук Валентин Філімо-
нович, електромонтер Герасимчук Феофан Пет-
рович, електромонтер Панасюк Віктор Остапо-вич,
водій Гуч Сергій Іванович, технік по розра-хунках
Ліщук Софія Антипівна, оператор Яцюк Людмила
Ульянівна.
Омельчук Олександр Ніконович майстер по

приладах обліку, працює в Шумському РЕМ з 1986
року. У 2005 році він отримав знак “Відмінник
енергетики України” (наказ Міністерстава пали-ва
і енергетики України № 402-к/з від 28.11.2005
року), у 2007 році -- був нагороджений нагрудним
знаком “Почесний енергетик України” (Наказ
Мінстерства палива і енергетики України № 183к/
з від 26.11.2007 року), а в 2012 році  -- медаллю
“За працю і звитягу” (Указ Президента України від

21 грудня 2012 року.
З 2009 року енергозбутовою роботою РЕМ керує

Лукавий Сергій Сергійович, трудова діяльність
якого в районі електромереж розпоча-лася  з 1987
року. Основне досягнення енергозбу-тової роботи
Шумського РЕМ за останні п’ять років -- це
стабільність, основна мета -- робота на результат.
Показниками технічних втрат електроенергії, район
може гордитися, адже останні два роки він
залишається в трійці лідерів рейтингу по області
по роботі за рік. За останні п’ять років зросла
кількість абонентів, які проводять розрахунок по
приладах обліку диференційованими за періодами
часу  з 12 до 147 споживачів
У вересні 2013 року бригада з експлуатації

розподільчих мереж брала участь у відбіркових
змаганнях з професійної майстерності персо-налу
енергопостачальних компаній ПАТ “Львів-
обленерго” ПАТ “Прикарпаттяобленерго та ВАТ

Шумський РЕМ відсвяткував
півстолітній ювілей

“Тернопільобенерго”, де зайняла друге місце. У
серпні 2013 року оперативно-виїзна бригада
Шумського РЕМ зайняла 3 місце в змаганнях
конкурсу професійної майстерності
електромонтерів оперативно – виїзних бригад ВАТ
“Тернопільобленерго”.
Шумський район електричних мереж на сьогодні

здійснює експлуатаційне обслуговува-ння 1030,9
км повітряних ліній електропередава-ння напругою
0,4-10 кВ, 3,6 км кабельних ліній
електропередавання цих же напруг та експлуатує
260 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та
розподільчих пунктів 10 кВ. За допомогою цих
електричних мереж Шумський РЕМ забезпечує
електричною енергією 13,7 тис. споживачів району.

Щоденна оперативна нарада в кабінеті начальника Шумського РЕМ Юрія Яценюка

Колектив Шумського РЕМ
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Історія

Найдавніша електроопора, яка збереглася в
Тернополі ще з післявоєнних часів знаходиться на
вул. Івана Франка. Про історичну пам’ятку відтепер
тернополянам нагадуватиме  таблиця, відкриття якої
організували представники «Бункермузу» та ВАТ
«Тернопільобленерго».
Не зважаючи на те, що це швидше символічне

позначення, та воно є надзвичайно важливим, адже
привертає увагу до історії міста. Головний інженер
Тернопільського міського району електричних
мереж ВАТ «Тернопільобленерго» Омелян Николів
пообіцяв, що невдовзі опору укріплять бетоном.
На символічному відкритті арт-директор

«Бункермузу» Марічка Юрчак зазначила, що у
Тернополі є пам’ятки архітектури, проте досі нема
історичної пам’ятки техніці. Тож, маркуючи
найдавнішу еклектроспоруду в місті, розпочали
ліквідовувати ці прогалини.
Якщо звернутися до історії, з якою пов’язаний цей

об’єкт, то стає зрозуміло, що не дарма табличку на
ній встановили у час відзначення роковин
етнографічної виставки, організованої на честь
приїзду кронпринца Рудольфа Габсбурга до
Тернополя.
Саме цей престолонаслідник, як наголосив історик

Сергій Ткачов, був людиною, котра рухала
цивілізаційний поступ Австро-Угорської імперії.
Зокрема, августійший був ініціатором електри-фікації
міст імперії. Спочатку електрика освітила Відень,
Прагу, Краків, Львів, відтак – Тернопіль.
Власники смарт-фонів можуть дізнатися більше про

електрифікацію міста, через QR-код на табличці
електроопори, а саме:
«16 травня 1896 року бургомістр Володимир

Лучаківський зібрав засідання ради з 36 осіб на
розгляд питання про будівництво у Тернополі
центральної електростанції для електроосвітлення
міста. На засіданні ради мали виступити з поперед-
німи пропозиціями представники «Індустріальної
електричної компанії з Женеви. На цій нараді було
обрано делегацію з 11 осіб для ведення подальших
переговорів з Женевською компанією. Наступні
засідання з доопрацюванням пропозицій компанії
відбулися 19 травня і 27 серпня 1896 року. А у липні
1897 року міська рада уклала контракт з віденською
фірмою «Естер Айзенбах Веркентсанштальт» на
будівництво електростанції, електрифікацію й
освітлення Тернополя. Міська влада надала фірмі 42-

Найстаріша електроопора Тернополя тепер
видима для туристів 

У Тернополі з’явився новий туристичний об’єкт  — електрична опора 20-тих років
минулого століття

річну концесію на збудований
об’єкт, а також зобов’язалася
сплачувати 6000 крон
щорічно за освітлення
Тернополя 60-дуговими та
233 лампами розжарювання.
Існуюче почасове освіт-лення
вулиць обходилося у 5000
крон у рік. Уже в 1898 році на
тодішній вулиці
Кохановського (тепер Б.
Хмельницького), неподалік
від залізничного вокзалу,
спорудили електростанцію.
Тепер на цьому місці працює
районна котельня. А
будапештська фірма «Гонц і
К0» здійснила будівництво
електромереж».

Омелян Николів на відкритті найстарішої опори в м. Тернопіль
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Новини енергокомпаній

Відділ роботи з громадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Силами дирекції з інформаційних технологій
ПАТ «Хмельницькобленерго» розроблено та
впроваджено новий сервіс — мобільний додаток
до «Особистого кабінету побутового споживача»
для смартфонів на базі системи iOS.
Як і його попередник — мобільний додаток,

адаптований до операційної системи Android, —
цей сервіс є дуже простим у використанні. Для
входу в обліковий запис за допомогою
смартфону використовуються логін та пароль
від «Особистого кабінету побутового
споживача».
Мобільний додаток дозволяє:
* дізнатися про поточну заборгованість;
* внести показники лічильника;
* переглянути історію показників;
* дізнатися про чинні тарифи;
* отримати інформацію про планові та аварійні

відключення за адресою особового рахунку.
Також є можливість автоматично

переключатися між кількома особовими
рахунками не вводячи кожного разу логін та
пароль. 
Розроблені сервіси — інтуїтивно зрозумілі,

надійні та безпечні. Вони дозволяють
споживачам електроенергії ефективно
взаємодіяти із ПАТ «Хмельницькобленерго».

У ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» створили

мобільний додаток для
споживачів

87 день народження ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»  зібрав до гурту
представників філій та центральних служб на
традиційні урочистості, які відкрив Голова
Правління компанії Олександр Бубен.
У своєму виступі керівник привітав усіх зі

святом і наголосив, що хоча перша міська
електростанція Станиславова та Приватне
акціонерне товариство «Прикарпаттяобл-енерго»
різні покоління, але у них одна місія на двох –
нести світло в кожну оселю і з цією місією
працівники товариства справляються добре.
Також, під час святкувань було створено

колективне, корпоративне панно розміром 4х2
метри, уквітчане 87 паперовими квітами, які
виготовлені енергетиками власноруч.

16 серпня ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»

відсвяткувало День
компанії

Нові технології

Унікальні жалюзі з
сонячними батареями
винайшов українець
Євген Ерік. Вони здатні
не тільки прикрасити
вікно, але ще і
заощадити чимало
грошей власнику. За
підрахунками, разом з
установкою вони
коштують всього 300
доларів. Окупиться
Solargap вже за три-
чотири роки, що вже
дуже вражаюче!
П р и г о л о м ш л и в і

розробки до нас
приходять не тільки з
всесвітньо відомих
конвенцій типу CES
2016, але і, раптово, мало не від наших сусідів.
розумні жалюзі, розташовані на одному лише
вікні, генерують близько 100 кіловат енергії в
місяць. Винахід може стати відмінним елементом
системи розумний будинок. Модулі монтуються
на вікно, і перетворюють енергію сонця в теплову
і світлову. Таким чином, будинок з Solargap з
часом може стати
незалежним від зовнішніх
енергетичних систем!
Енергію, яку Solargap

отримують від сонця,
перетворювач здатен зберегти і направити в
мережу. Нею і живитимуться всі електроприлади,
які є в будинку. Що важливо, ці економні
технології дозволяють не тільки забезпечити свій
будинок електрикою, але і навіть заробляти:
надлишок можна продати місту за зеленим
тарифом.

Розумні жалюзі з сонячними
батареями створив українець

Розробник розповідає, що ідея такого винаходу
виникла при розробці таких батарей для даху. Адже
їх можуть розмістити лише власники приватних
будинків. А як бути тим, хто живе в квартирах? Ось
так і виникла ідея, що сонячна енергія для будинку
може перетворюватися в електрику за допомогою
таких ось інноваційних жалюзі – адже вікна є у всіх.

Система Solargap вже починає
набирати популярності: винахід-
ник набирає попередні замовле-ння
на такі пристрої. Постачати
замовникам жалюзі планують

через 4-5 місяців.
Ерік стверджує, що вже знайшов виробника: ним

стане один із столичних підприємств і, згідно з
планами, використання такої технології стане
можливою не тільки на Україні, але і в Європі, а також
Ізраїлі: саме на ці ринки націлений винахідник
Solargap.

Разом з установкою такі жалюзі
коштують всього 300 доларів,

а окупиться Solargap вже
за три-чотири роки


