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23 вересня на Центральному стадіоні Тернополя
відбулася уже традиційна Літня спартакіада серед
команд галузей виробничої та соціальної сфер.
Цей захід уже традиційно спільно проводять

обласна Профспілкова організація, Департамент
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту ТОДА,
а також Управління у справах сім’ї, молодіжної
політики Тернопільської  міської ради відповідно
до Положення про проведення обласних змагань
з окремих видів спорту серед команд галузевих
профспілок та трудових колективів виробничої і
соціальної сфери..
Учасники змагались у міні-футболі, легко-

атлетичному кросі, гирьовому спорті, армрес-
лінгу, тенісі та перетягуванні канату, — розпо-

Тернопільські енергетики зайняли перші
місця у змаганнях з армреслінгу та тенісу

відає Лілія Пендзей, голова Проф-
спілкового комітету ВАТ «Терно-
пільобленерго». —  За результатами
змагань у загальнокомандному за-
ліку представникам ВАТ «Терно-
пільобленерго» найбільше пощас-
тило у армреслінгу та тенісі серед
жінок. Вони вийшли у фінал, де
отримали перемогу та посіли перші
місця у цих видах спорту.»
Ще одне призове місце — друге,

енергетики зайняли в гирьовому
спорті. Всі учасники отримали гра-
моти за участь та гроше заохочення,
а переможці – призові кубки.

Спорт

“Зелений” тариф

 На Тернопільщинні зростає кількість сонячних
електростанцій в приватних домогосподарствах
 Протягом 2017 року кількість сонячних електростанцій, що встановленні в

приватних домогосподарствах, зросла більш ніж у три рази
Уже три роки влада активно впроваджуює в

країні реформу енергоефективності - адже,
за оцінками експертів, модернізація
тепломереж, утеплення стін і заміна вікон
дозволяють українцям платити за компослуги
менше на 50-70%. Щодо особливостей
встановлення та введення в експлуатацію
сонячних електростанцій в приватних
домогосподарствах розповідає директор
енергозбуту ВАТ «Тернопільобленерго» Сергій
Оляніцький.

     1. Скільки в області є СЕС цього року та
якої потужності? Скільки було СЕС в 2014-
2016 рр. та якої потужності?
 Станом на 01 жовтня 2017 року сумарна

кількість СЕС в Тернопільській області становить
193, з них 183 встановлено в приватних
домогосподарствах і 10 – юридичних. В 2014
році кількість СЕС в нашій області становила 2
штуки, це були юридичні споживачі, приватних
не було зареєстровано жодної. Варто
наголосити, що у 2017 році кількість СЕС, що
встановленні в приватних домогосподарствах
зросла більш ніж у три рази.
  2. Який  механізм оформлення домашньої СЕС

до 30 кВт.?

Документальне оформлення (узаконення)
генеруючої установки починається після
завершення монтажних та налагоджувальних робіт
даної установки на території приватного
домогосподарства (приватне домогосподарство -
об’єкт побутового споживача, на якому електрична
енергія використовується відповідно до укладеного
договору про користування електричною
енергією).
 Умови за яких допускається встановлення СЕС

на території приватного домогосподарства:
 - із споживачем (власником СЕС) укладено

постійний договір про користування електричною
енергією;
 - величина номінальної потужності (згідно

паспортних даних) генеруючої установки не
перевищує 30 кВт, але не більше потужності,
дозволеної до споживання за договором про
користування електричною енергією.
 Підтвердженням готовності СЕС до роботи та

право на її документальне оформлення є наявність
генерації електроенергії в мережу.
  За фактом готовності СЕС споживач письмово

повідомляє про це енергопостачальника заявою-
повідомленням за формою встановленого зразка.
Разом із заявою-повідомленням споживач надає в
двох примірниках заповнену однолінійну схему

підключення генеруючої установки.
 Протягом 3-х робочих днів із моменту

отримання заяви-повідомлення, до споживача
направляються спеціалісти для обстеження
вузла обліку, відповідності схеми підключення
генеруючого устаткування, перевірки
генеруючої установки та потужності, яка
дозволена до використання та наявності
генерації, а також визначення обсягу робіт,
необхідних для реконструкції чи улаштування
вузла обліку.
У разі, якщо встановлена потужність

генеруючої установки побутового споживача
перевищує дозволену до споживання
потужність за договором про користування
електричною енергією або перевищує 30кВт.,
енергопостачальник протягом 3 робочих днів
письмово повідомляє про відмову в купівлі за
“зеленим” тарифом електричної енергії та надає
рекомендації про необхідність збільшення
дозволеної до споживання потужності. Після
усунення зауважень побутовий споживач
повторно звертається до електропостачальника
із заявою-повідомленням.

Початок, продовження на стор. 2
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“Зелений” тариф

Продовження, початок на стор. 1

Улаштування вузла обліку, зокрема придбання,
встановлення та підключення засобу обліку,
обладнаного інтерфейсом передачі даних про
обсяги та напрями перетоків електричної енергії,
здійснюється електропостачальником за рахунок
побутового споживача як замовника послуги з
улаштування вузла обліку.
За результатами розгляду заяви-повідомлення

та у разі відсутності зауважень електропостачаль-
ник протягом 3 робочих днів надає побутовому
споживачу рахунок для оплати послуг з улашту-
вання вузла обліку. Після оплати побутовим
споживачем послуг з улаштування вузла обліку
електропостачальник протягом 3 днів у містах
та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи
виконує реконструкцію вузла обліку.
Під час улаштування вузла обліку (засобу

обліку) представники електропостачальника

надають у двох примірниках для ознайомлення
та підписання побутовому споживачу підготов-
лений та підписаний відповідальною особою
електропостачальника Договір купівлі-продажу
електричної енергії за «зеленим» тарифом.
  3. Які необхідні документи для оформлення

та час який займе така процедура?
  Для документального оформлення генеруючої

установки споживач повинен надати наступні
документи:
- заяву-повідомленням за формою встановленого

зразка;
- однолінійну схему підключення генеруючої

установки.
Щодо часу документального оформлення

генеруючої установки, то необхідно враховувати
відсутність або наявність зауважень, виявлених
представниками електропостачальника під час
обстеження СЕС, а також оперативність
проведення споживачем оплати послуг з

 На Тернопільщинні зростає кількість сонячних
електростанцій в приватних домогосподарствах
 Протягом 2017 року кількість сонячних електростанцій, що встановленні в

приватних домогосподарствах, зросла більш ніж у три рази

 Кількість СЕС в області та їх потужність

улаштування вузла обліку. Мінімальний термін
документального оформлення становить: в
сільській місцевості – 11 днів, в місті – 9 днів.
  4. Який механізм нарахування грошей від

зеленого тарифу?
 Електропостачальник купує у споживача

електричну енергію, вироблену з енергії соняч-
ного випромінювання та/або енергії вітру в
обсязі, що перевищує місячне споживання елект-
ричної енергії приватним домогосподарством
за “зеленим тарифом”, який  встановлюється
Постановою НКРЕКП згідно з умовами договору
купівлі-продажу. Так, на сьогоднішній день
Постановою НКРЕКП №1186 від 29.09.2017 р.
встановлений «зелений» тариф на електричну
енергію для приватних домогосподарств, які ви-
робляють електричну енергію з енергії соняч-
ного випромінювання об’єктами електроенер-
гетики, величина встановленої потужності яких
не перевищує кВт, та які введені в експлуатацію:
- з 01квіня 2013 року по 31 грудня 2014 року

– 1113,26  коп/кВт·год (без ПДВ);
- з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року –

1001,27 коп/кВт·год (без ПДВ);
- з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року –

621,82 коп/кВт·год (без ПДВ);
- з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року –

590,06 коп/кВт·год (без ПДВ);
- з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року –

561,65 коп/кВт·год (без ПДВ);
 - з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року –

504,81 коп/кВт·год (без ПДВ);
 - з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року –

449,65 коп/кВт·год (без ПДВ).
«Зелений» тариф на електричну енергію для

приватних домогосподарств, які виробляють
електричну енергію з енергії вітру об'єктами
електроенергетики, величина встановленої
потужності яких не перевищує 30 кВт, та які
введені в експлуатацію:
- з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року

- 320,25 коп/кВт·год (без ПДВ);
- з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року

- 287,63 коп/кВт·год (без ПДВ);
 - з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року

- 256,50 коп/кВт·год (без ПДВ).
5. Яка частка енергії СЕС в загальній

структурі споживання електренергії області
в 2017 році?
Протягом дев’яти місяців 2017 року частка

електроенергії, яку згенерували СЕС в області
становила 0,23 відсотка від потреб області.
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Святкуємо

У вересні цього року свій півстолітній ювілей
відсвяткував Збаразький район електричних
мереж. На святкуванні були присутні гості,
колектив РЕМу та пенсіонери РЕМ. Від керівн-
ицтва ВАТ «Тернопільобленерго» працівників
привітали головний інженер ВАТ «Тернопіль-
обленерго» Степан Бартків та голова профкому
ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія Пендзей.
Вітальну промову для колективу збаразьких

енергетиків виголосив начальник Збаразького РЕМ
Петро Підлубний. Він дякував колективу за те, що
щодня самовіддано служать обраній справі,
працюють злагоджено та професійно, а головне –
що в колективі панує взаєморозуміння та
взаємопідтримка.
Від аднімістрації ВАТ «Тернопільобленерго»

ремівців привітав головний інженер ВАТ
«Тернопіобленерго» Степан Бартків. Він згадав
про шлях розвитку енергетики Збаразького району
та про те, який вагомий внесок в розвиток
енергетики краю роблять енергетики своєю
щоденною злагодженою діяльністю.
 Голова профкому Лілія Пендзей у своєму виступі

зауважила, що за 50 років в стінах Збаразького райо-
ну електромереж  виросло не одне покоління квалі-
фікованих  енергетиків.  І сьогодні колектив зба-
разьких ремівців – це команда, яка вміє та любить
працювати і дружньо відпочивати. Вона також
подякувала усім за сумлінну працю та за те, що
енергетики вкладають свої знання та вміння в розви-
ток енергетики району, а відтак і Тернопільщини.
З нагоди урочистої події 13 працівників отримали

грамоти та цінні подарунки, весь колектив та
ветерани Збаразбкого РЕМ – грошові винагороди.

Збаразький РЕМ – відсвяткував
50-річний ювілей

Звертаючись до історії, хочеться
нагадати, що електрифікація Збаража
юридично розпочалася ще у далекому 1934
році з отримання дозволу на будівництво
першої електростанції. Ця електростанція
залишилася неушкодженою в роки війни і
працювала ще тривалий час.
А уже активний розвиток електрифікації

Збаразького району розпочався в 60-ті
роки минулого століття і уже в 1967 році
організували Збаразький район електро-
мереж.  Через два роки діяльності в 1969
році колектив Збаразького РЕМ звіту-вав
про завершення електрифікації району.
На сьогоднішній день Збаразький РЕМ

обслуговує близько  20 тисяч побутових і
майже 900 юридичних споживачів. Спожива-
ння електричної енергії, незважаючи на
значний ріст тарифів, поступово збільшується.
Особливо це стосується  населення, частка
споживання якого  вже сягає більше 50%. Так,
в січні 2017р. при поступлені в 7,5млн.квт*год,
населення спожило 4млн.квт. Відрадно, що
незважаючи на дуже сувору цьогорічну зиму,
втрати в січні 2017р склали 19,78%.
 Велика увага  сьогодні приділяється

покращенню умов  для розрахунків спожива-
чами за спожиту е\е. Для цього з промисловими
споживачами запроваджено автоматичну сис-
тему контролю за режимами споживання, на
яку з часом планується перевести всіх спожива-
чів, встановлено білінгову систему „Smart” для
комерційних розрахунків з населенням. Кожен
побутовий абонент сьогодні  має можливість

передати показники лічильника за допомогою
інтернету на сайт «Тернопільобленерго»,  а
споживачі подати звіти та отримати рахунки за
допомогою електронної пошти.
На сьогоднішній день особливе місце в енерге-

тиці країни займають альтернативні джерела жив-
лення. І тут хочеться відмітити,  що Збаразький
РЕМ займає одне з провідних місць, і не тільки в
області. Так за 2015-2016р.р. в районі введено
37 установок,що генерують енергію з джерел
сонячного випромінювання, а це майже 1 МВт
додаткової потужності, завдяки чому в мережу
відпущено майже 120тис. кВт*год.
 Та незважаючи на значні досягнення, в планах

ще дуже багато. Перш за все, це  зниження комер-
ційних втрат електроенергії, зменшення дебітор-
ської заборгованості населення, підвищення рівня
обслуговування споживачів.
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Традиції

У ВАТ «Тернопільобленерго» уже третій рік
поспіль підтримується традиція приходити на
роботу з нагоди Дня незалежності у вишиванках.
Так цього року, 23 серпня, працівники
підприємства прийшли на роботу,
дотримуючись дрес-коду – у вишитих сорочках.
«Приємно відзначити, що щороку традицію

підтримують все більше працівників, котрі тим
самим підтримують нашу національну гідність,
а саме велике свято День незалежності нашої
держави, – розповідає голова Профспілкового
комітету ВАТ «Тернопільобленерго» Лілія
Пендзей. – Варто наголосити на тому, що прийти
на роботу у вишиванці уже стало для людей не
проханням, а постійною традицією. Хочеться
аби в подальшому кожен із працюючих духом і
мораллю підтримував цю прекрасну традицію».

 Тернопільські енергетики підтримують
щорічну традицію


