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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго”

щиро вітаю  Вас зі святом
Воскресіння Христового!

    Щиро зичу щоб
Великодні свята

принесли у Ваші домівки
достаток, спокій і

благополуччя, щастя і
міцне здоров’я. Хай
великодні дзвони

наповнять серця рідних і
близьких радістю, хай
паска буде смачною, а

святкові дні яскравими,
як барви весни.  Щасливих та радісних Вам Великодніх свят!

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

Початок, продовження на стор. 3.
1 березня 2018 року минуло 40 років з часу

утворення Тернопільського обласного
підприємства електромереж, від якого бере свій
початок ВАТ “Тернопільобленерго”.
Відкрите акціонерне товариство “Тернопіль-

обленерго” є головним енергетичним
підприємством Тернопільської області. Щодня
понад дві тисячі працівників Товариства
забезпечують налагоджене електропостачання
населення та господарського комплексу
Тернопільщини. Основна діяльність – прийом,
передача, розподіл та постачання електричної
енергії споживачам свого регіону. Діяльність
ВАТ “Тернопільобленерго” ліцензована та
регулюється Національною комісією
регулювання електроенергетики та комунальних
послуг України, регламентується Статутом.
 У 2000 році в. о. голови правління-

генеральним директором ВАТ «Тернопіль-
обленерго» призначено Юхимця Ігоря
Юрійовича, який, уже майже 20 років, успішно
керує енергокомпанією. У  2009 році Юхимець
І. Ю. був удостоєний звання «Заслужений
енергетик України».
 Історія розвитку Товариства розпочалася в

1978 році, а електрифікація Тернопільської
області розпочиналася із міста Тернополя, де
16 травня 1896 року бургомістр Володимир
Лучаківський, українець за походженням, зібрав
засідання ради у кількості 36 осіб для розгляду
питання про будівництво у Тернополі
центральної електростанції для
електроосвітлення міста.
 На початок   1978 року  жодних змін в

енергетичній галузі області не відбулося,
електропостачання здійснювали два підпри-
ємства: Тернопільське обласне підприємство
сільських електричних мереж та Тернопільське
підприємство електромереж. Існування двох
підрозділів з однаковим профілем діяльності
створювало певні труднощі в управлінні єдиним
енергетичним комплексом області та негативно
позначалось на результатах їхньої роботи.
Тому з 1 березня 1978 року було створено

Тернопільське обласне підприємство
електричних мереж (ТОПЕМ). Експлуатаційні
ділянки Тернопільського обласного
підприємства електричних мереж у містах
Кременці, Чорткові, Теребовлі, Бучачі і
Бережанах увійшли до складу місцевих районів
електромереж (РЕМ), а для ремонтно-
експлуатаційного обслуговування електро-
мереж міста Тернополя  замість служби
розподільчих мереж створено міський РЕМ.
Цей рік став переломним для організації

енергокомплексу Тернопільщини.
Виробничі служби були об’єднані, крім того

для зменшення радіусу виїздів у містах Чорткові,
Кременці і Бережанах були створені
високовольтні ділянки служби ліній, підстанцій
релейного захисту та ізоляції. Об’єднання двох
підприємств відбулося без скорочення
персоналу Директором об’єднаного
підприємства було призначено – Григорія
Васильовича Маладику, головним інженером –
Богдана Яковича Костюка, заступником
директора із загальних питань – Михайла
Григоровича Гомоная, з капітального
будівництва – Маркіяна Маркіяновича Майора,
заступником головного інженера з
високовольтних електромереж – Володимира

Степановича Бабіцького, з розпридільчих
електромереж – Анатолія Васильовича Пасічника.
Виробничі служби були укомплектовані в
основному висококваліфікованими, ініціативними,
з великим виробничим досвідом, спеціалістами, які
могли вирішувати всі виробничі завдання і
проблеми енергопостачання області.
У 70-80 роки було побудовано 16 ліній 110 кВ

загальною довжиною 401 кілометрів, 506
кілометрів ліній 35 кВ, 49 підстанцій 35/10 кВ
потужністю 132,5 тис. кВ, і 19 підстанцій 110 кВ
потужністю 355 тис. кВа, тобто в основному була
сформована мережа 110/35кВ.
Для надійної роботи енергосистеми, видачі

потужності тепловими і атомними підстанціями,
через територію області були побудовані три лінії
750 кВ.
Для покращення виробничо-побутових умов у

районах електромереж були побудовані типові
ремонтно-експлуатаційні бази, приведені в
належний стан монтерські дільниці, а в місті
Тернополі звели просторе приміщення
диспетчерської служби, їдальні, криті гаражі,
ремонтно-технічну майстерню для ремонту і
техобслуговування автомашин і механізмів,
обладнано медпункт із стоматологічним кабінетом,
спортивний зал і відкриті спортмайданчики.
 Для підтримання у хорошому стані приміщень

РЕМ і дільниць організовувались щорічні огляди з
визначенням кращих, та проводилися змагання на
кращу експлуатаційну і оперативно-виїзну
бригади.

 На території центральної бази в місті
Тернополі були висаджені рідкісні декоративні
дерева, кущі, розбиті клумби і підприємство
неодноразово нагороджувалось міською радою
за зразковий благоустрій і озеленення території.
Всі ці заходи забезпечили створення
сприятливих виробничо-побутових умов на всіх
ділянках виробництва та стабільну ефективну
роботу всього колективу. Як результат,
підприємство досягло вагомих виробничих
показників, високої культури виробництва, за що
неодноразово нагороджувалось перехідним
Червоним прапором і першою грошовою
премією Міненерго України та
республіканського комітету профспілки. А з 1978
року до 1981 рік, тобто 15 кварталів поспіль
Тернопільське обласне підприємство
електромереж займало перше місце у змаганні
серед ідентичних підприємств Союзу.
 Для вирішення житлово-побутових умов

працівників у 1986 році було введено 73-
квартирний житловий будинок, але внаслідок
Чорнобильської катастрофи, всі квартири було
передано чорнобильським переселенцям з міста
Прип’яті. Тому, в 1989 році, як компенсацію за
передане чорнобильцям житло, було побудовано
160-квартирний житловий будинок і всі
працівники, які були в черзі на отримання житла,
отримали квартири. ТОПЕМ стало єдиним в
області підприємством, де було повністю
вирішене житлове питання.

ВАТ «Тернопільобленерго» – 40 років

Святкування Дня енергетика у 2011 році

Кращі працівники Тернопільського обласного підприємства електромереж біля
дошки пошани
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Продовження, початок на
стор. 2

40 років успішної діяльності є
результатом створення сучасної
бази електропостачання Терно-
пільщини.
Незважаючи на різноманітні

політичні ситуації в країні
енергокомплекс Тернопільщини
працює злагоджено та завжди на
результат.
 Ефективність роботи ВАТ

«Тернопільобленерго» полягає,
передусім у забезпеченні висо-
ких показників надійності
електропостачання споживачів а
також в енергоощадності , що
головним чином полягає в
зменшенні витрат електроенергії
в елементах  електричних мереж
при її передаванні та
перетворенні до кінцевого споживача.
 Незважаючи на не завжди достатній рівень

фінансування, колективу виробничих служб
Товариства , починаючи з 2000 років, вдалося
провести цілий ряд значних організаційно-
технічних заходів по технічному переоснащенню
та модернізації електричної мережі та режимів її
роботи, а саме:
 * реконструкція міського кільця напругою 110

кВ м. Тернополя;
* введення в експлуатацію ПС 110/10 кВ «Нова»;
* заміна масляних вимикачів 10-110 кВ на

вакуумні та елегазові (31 шт. елегазових вимикачів
напругою 110 кВ із загальної кількості 54 шт., що
складає 57,4%; 50 шт. вакуумних вимикачів
напругою 35 кВ із загальної кількості 311 шт., що
складає 16,0 %; 703 шт. вакуумних вимикачів
напругою 10 кВ із загальної кількості 1878 шт.,
що складає 37,4 %);
*впровадження новітніх систем

мікропроцесорного захисту електричних мереж
типу «Діамант» та «Регіна», REL-650 ABB;
* впровадження комбінованих датчиків газів

масла в силових трансформаторах 110 кВ (типу
Hydrocal);
* впровадження керувально-діагностувальної

системи «Альтра» на кабельних приєднаннях 10
кВ на ПС 110
к В
«Галицька»;
* заміна фар-

форових ізо-
ляторів на ПЛ
35-110 кВ на
полімерні;
* модерніза-

ція системи
зв’язку та
телемеханіки;
* побудо-

вана система
корпоративного
зв’язку на базі
станцій;
* реконст-

рукція елект-

ричних мереж напругою 0,4 кВ з використанням
самоізольованого проводу (в загальному обсязі
819 км);
* реконструкція електричних мереж напругою

10 кВ з використанням проводу із захисним
покриттям (в загальному обсязі 20,7 км);
* будівництво розвантажувальних підстанцій

напругою 10/0,4 кВ;
* будівництво нових розподільчих пунктів 10

кВ та підстанцій 10/0,4 кВ із сандвіч панелей (для
прикладу: РП 10 кВ «Залізці» та ТП 26 м.
Тернопіль (центральна частина міста);
* модернізація автопарку Товариства.
Слід відмітити, що на сьогодні вже завершилась

программа розвитку АСКОЕ, створена сучасна
система обліку електроенергії, яка повною мірою
відповідає вимогам Оптового ринку
електроенергії та Європейським нормам.
 Нині енергетичний комплекс Тернопільської

області забезпечує надійне, якісне
енергопостачання, впроваджує нові інвестиційні
й інноваційні проекти, здійснює заходи з
підвищення економічної ефективності галузі.
 У 2017 році Тернопільщина увійшла в трійку

лідерів за кількістю приватних домогосподарств,
які встановили сонячні електростанції.

ВАТ «Тернопільобленерго» –
40 років

Дорогі колеги!

Вітаю Вас зі світлим і радісним святом
– Воскресінням Христовим!
 Від усього серця бажаю Вам, благодаті,

добробуту, окриленого настрою, миру,
злагоди та душевної величі. Хай
Великодні дзвони наповнять серця
рідних і близьких радістю.
 Нехай радісні Пасхальні дні покладуть

благодатний початок нових перемог і
звершень на Вашому життєвому шляху.
Гараздiв Вам, сердечного тепла,
родинного затишку, великого людського
щастя i радiсних Великоднiх свят!

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

 З нагоди Дня матері у
ВАТ «Тернопільобл-
енерго» буде проводитися
конкурс-виставка вишитих
робіт працівників підпри-
ємства. До участі в
конкурсі запрошуються
усі працівники ВАТ
«Тернопільобленерго».
Роботи потрібно прино-
сити у Профком ВАТ
«Тернопільобленрго» до 5
травня. Конкурс-виставка
відбудеться 11 травня в
актовому залі ВАТ
«Тернопільобленерго».

 Оголошення

Історія

Нагородження в. о. голови правління-генерального
директора І. Ю. Юхимця

Орденом “Святого Миколая Чудотворця” у 2013 році



ЕНЕРГО
ТЕРНОПІЛЬ4 стор. №1-2, січень-квітень 2018 року

Святкування

На Лановеччині
планують збудувати

сонячну електростанцію

У Борсуківській ОТГ (Лановецький район)
відбулась зустріч депутатів та виконавчого
комітету з інвесторами та представниками
Прикарпатського національного універ-
ситету, які продемонстрували усім
присутнім техніко-економічне обґрунту-
вання будівництва мережевої сонячної
електростанції біля с. Нападівка.
Зокрема в доповіді було зазначено, що

плановані капіталовкладення інвесторів в
будівництво електростанції становитимуть
більше 200 млн. грн. Громада отримає
суттєві вигоди від роботи сонячної
електростанції. Загалом бюджет громади
щороку може отримувати до 1 млн. грн.
податкових надходжень. Потужність
сонячної елктростанції становитиме за
прогнозами 5-7 МВт, площа будівництва -
до 15 га.
Питання надання дозволу щодо розміщення

такої електростанції(після розроблення
детального плану території) буде винесене
на громадські слухання в с. Нападівка
Борсуківської ОТГ.

Альтернативна енергетика

На Тернопільщині
роблять спроби
популяризувати та
розвинути альтер-
нативні джерела
енергії, а саме –
вітрові електро-

станції. Ще влітку 2017 року на ТзОВ
«Зборівська птахофабрика» було
встановлено два вітряки. Їх потужність
складає 1 320 кіловат в годину, а це значно
більше, ніж споживає підприємство, тому
електроенергією, яку продукують вітряки,
можуть користуватися й жителі Зборова.
Проект, котрий реалізовується Зборівською

птахофабрикою, буде покликаний виробляти
щонайменше 2,5 млн. кіловат електроенергії.
Це вже не перший проект в Зборові. Зараз

подібний проект реалізовується в Лопушанах
Зборівського району.

 В Зборівському районі
буде вітрова

електростанція

Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Благодійність

Вже стало доброю
традицією в таке
величне свято прово-
дити благодійні акції,
направлені на підтрим-
ку дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківсь-
кого піклування, дітей
– інвалідів. Цей рік не
став винятком...
Голова профкому ВАТ

«Тернопільобленерго»
Лілія Пендзей завітала
до Петриківського об-
ласного комунального
дитячого будинку-
інтернату. Як завжди,
приїхала не з порож-
німи  руками – при-
везла для дітей святкові
пасочки, фрукти та солодощі. Вручивши гос-
тинці,  Лілія Павлівна від імені всіх енергетиків
області привітала дітей з наступаючими Великод-
німи святами, побажала  їм чистого неба, гарної
долі, життєвих гараздів та успіхів у всіх
починаннях.
Лілія Павлівна подякувала численному колективу

В переддень свята Великодня тернопільські
енергетики відвідали діток у будинку-

інтернаті

Святкуємо

Вже третій рік
поспіль у ВАТ
«Тернопільобленер-
го»  з нагоди
свята Великодня
проводять вис-
тавку писанок.
Ще у 2015 році
таку традицію
з а п р о в а д и л а
голова Проф-
кому Лілія
Пендзей.
Цьогоріч дере-

во прикрасили
тими писанками,
котрі зібрали за
минулі роки і
п о п о в н и л и
у н і к а л ь н и м и
в и ш и т и м и
писанками котрі
зробили праців-
ники еконо-
мічного відділу
ВАТ «Терно-
пільобленерго».
За словами

п р а ц і в н и к і в
е ко н ом і ч н о г о
відділу вишивати
писанки вони
почали ще у
січні.

 У ВАТ «Тернопільобленерго» «розквітло»
писанкове дерево

тернопільських енергетиків за те, що завдяки їм є
змога порадувати знедолених діток перед святами.
Вона переконана, що така вагома допомога прино-
сить малюкам радість Великодніх свят, створює їм
домашню сімейну втіху, родинне  тепло  та зати-
шок, а також закладає у маленькі душі діток добро,
надію, переконання і віру у їх щасливе майбутнє.


