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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” щиро вітаю Вас з
Днем Незалежності України!
   Відзначення цієї дати – данина поваги

багатьом поколінням українців, які ціною
величезних зусиль і жертв завоювали
свободу нашої держави.
   Найважливішим і найпотрібнішим

побажанням для нас сьогодні є
побажання миру. Нехай на нашій землі
засяє сонце злагоди, достатку і
процвітання, а небо над Україною завжди
буде яскраво блакитним і безхмарним.
   Нехай це свято, День Незалежності

України, об’єднує всіх українців, дарує
усім нам світлі надії, щоденні звершення
та впевненість у завтрашньому дні!

Шановні колеги!

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

Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” вітаю Вас з Днем міста Тернополя.
    В цей день хочеться наголосити, що усі досягнення, якими славиться наше місто, складаються зі
щоденної праці, знань і талантів його мешканців. Бо тільки спільними зусиллями твориться
неповторний образ затишного та красивого Тернополя.
    Хочу побажати, щоб наше місто й надалі процвітало, виховувало для України талановитих вчених,
митців, літераторів, лікарів, вчителів - тих, хто прославлятиме Україну в світі.
    Від щирого серця бажаю всім тернополянам здоров’я, добробуту, родинного затишку, успіхів в усіх
справах і починаннях. Хай наше місто завжди розвивається, а серед його жителів панують спільна
злагода, взаємна повага та щира довіра!

Шановні тернополяни!

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

З 1 серпня цього року ВАТ «Тернопільобл-
енерго» переходить на нову систему розрахунків
за послугу електропостачання – за допомогою
рахунків (повідомлень), які щомісяця будуть
доставлятися споживачам. У них буде вказуватися
сума до сплати за звітний період, наявність
заборгованості чи передплати тощо.
 Відповідно до Правил роздрібного ринку

електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312 п. 4.5
споживач, який купує електричну енергію
відповідно до умов договору в
електропостачальника, здійснює оплату за
виставленим електропостачальником рахунком.
 Згідно п. 4.13, 4.14 для здійснення розрахунків

за фактично спожиту електричну енергію
електропостачальник має сформувати та
виставити споживачу платіжний документ у
паперовій або електронній формі. Платіжні
документи на оплату надаються споживачам у
відповідних структурних підрозділах
електропостачальника (в районах
електромереж), через персональну сторінку
споживача на веб-сайті електропостачальника
www.toe.com.ua.

ВАТ «Тернопільобленерго»
впроваджує нову систему розрахунків

за послугу електропостачання - за
допомогою рахунків (повідомлень)

ВАТ «Тернопільобленерго» закликає
споживачів користуватися онлайн-сервісом
«Персональний кабінет» https://my.toe.com.ua де
можна швидко та зручно, у режимі онлайн,
контролювати свої розрахунки за використану
електроенергію, вносити показники
електролічильника, дізнаватися актуальну
інформацію про тарифи, друкувати рахунки на
оплату та сплачувати за спожиту
електроенергію.

Відповідно до розділу 13 п.6.2 «Кодексу
комерційного обліку електричної енергії», який
затверджений постановою НКРЕКП № 311 від
14.03.2018р. та набув чинності з 19.04.2018р.
змінилися терміни надання показів
електролічильників побутовими споживачами.
Відтепер побутові споживачі Товариства

зобов’язані щомісяця, станом на 1 число місяця,
знімати фактичні показники лічильника
електричної енергії та подавати їх у ВАТ
«Тернопільобленерго» не пізніше 4 числа
місяця, наступного за розрахунковим, шляхом
повідомлення по телефону Кол-центру 0-800-
50-90-40 або через свій «особистий кабінет»
https://my.toe.com.ua на сайті ВАТ «Тернопіль-
обленерго» www.toe.com.ua, або через особисте
звернення до ВАТ «Тернопільобленерго».
Отже, показники спожитої електроенергії за

серпень слід повідомити не пізніше  4 вересня
включно.
У разі заборгованості за спожиту електричну

енергію відповідно до умов договору,
постачальник електричної енергії припиняє її
постачання за умови попередження споживача
не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня
відключення. Витрати на здійснення робіт з
припинення та відновлення електроживлення
електроустановки споживача (повторне підклю-
чення електроустановки) відшкодовуються
споживачем після оплати заборгованості за
спожиту електричну енергію.

 До відома споживачів електричної енергії щодо зміни
термінів подачі показників електролічильника!

Показники

Ви можете самостійно подати покази приладу обліку електричної енергії:
     * у кол-центр ВАТ «Тернопільобленерго» - за цілодобовим, безкоштовним номером

телефону 0-800-50-90-40;
     * на веб-сайті ВАТ «Тернопільобленерго» (www.toe.te.ua) – сервіс «Персональний

кабінет»;
     * на веб-сайті ВАТ «Тернопільобленерго» (www.toe.te.ua) в розділі «Подача

показника»;
     * особисто звернувшись у абонентський відділ РЕМ;
     * через скриньку РЕМ;
     * за телефоном абонентського відділу РЕМ;
     * через відділення Ощадбанку, Укрпошти;
     * передати показник контролеру по телефону;
     * зняття показників контролером.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ  ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»!

 Відповідно до п. 5.5.5. 13 ПРРЕЕ (Правил роздрібного ринку електричної енергії), споживач

електроенергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг
комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред’явлення ними
службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що
встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматичного зняття показів засобів
комерційного обліку.
     Рекомендується подавати покази приладу обліку електричної енергії не пізніше 4 числа місяця,

наступного за розрахунковим.

Пам’ятка споживачу електричної енергії

Розрахунки

Встановлюють генератори на території
села  Павлів, що входить до Курянівської
сільської ради Бережанського району.
Планують поставити 8 генераторів. 
Протягом останнього десятиліття в світовій

енергетиці безперечну першість за темпами
розвитку незмінно утримує саме
вітроенергетика. Темпи приросту сумарної
потужності ВЕС протягом останніх років
коливаються у межах 20 — 30 відсотків
щороку.
Споруджують ВЕС на замовлення  ТЗОВ

“Біоенергопродукт”.

 На Тернопільщині
встановллюють вітро -

геліо станцію
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24 липня в стінах компанії ВАТ
«Тернопільобленерго» було проведено
святкування 20-річчя Незалежної профспілки
енергетиків України.
На свято були запрошені гості, пенсіонери НПЕУ,

ветерани праці по профспілковій лінії, голови
цехкомів ВАТ «Тернопільобленерго».
 З нагоди урочистої дати у Архикатедральному

Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої
Богородиці у м. Тернопіль було замовлено
молебень за здоров’я всіх керівників та працівників
ВАТ «Тернопільобленерго».
Потім у теплій та дружній атмосфері всі мали

змогу згадати та розповісти про досягнення на
профспілковій ниві.
До урочистого слова  було запрошено Ткачик

Лесю Степанівну, яка є ветераном профспілки і на
посаді головного бухгалтера пропрацювала36
років. На святкування вона прийшла із
задоволенням.
  В її розповіді були згадані всі заходи із початку

заснування профкому, ще до утворення  НПЕУ,
адже профком ВАТ «Тернопільобленерго»
заснований у 1978 році.
Леся Степанівна з приємністю згадувала різні

періоди розвитку та діяльності профкому, всі злети
та падіння.
 А вже з 1998 року профком ВАТ

«Тернопільобленерго» увійшов до складу
новоутвореної Незалежної профспілки енергетиків
України, головою Профкому на той час був
Осадчук Петро Мефодійович. Після його виходу
на заслужений відпочинок у 2014 році, змінну
прийняла Пендзей Лілія Павлівна. На посаді
головного бухгалтера профкому Лесю Степанівну
Ткачик замінила Цицонь Тетяна Іванівна, котра

Незалежній профспілці
енергетиків України –

20 років

Святкуємо

зараз перебуває у декретній відпустці.  Тому, уже
понад рік,  бухгалтером профкому є Щепанська
Катерина Яношівна, котра працює у ВАТ
«Тернопільобленерго» уже 10 років.
 Голова профкому Лілія Пендзей, в першу чергу

привітала всіх присутніх зі святом, та передала
найкращі побажання від Адміністрації ВАТ
«Тернопільобленерго».
 У своєму виступі Лілія Пендзей також згадала

приємні моменти із профспілкового життя
підприємства.  Адже за останні кілька років було
проведено чимало заходів, конкурсів, навчань-
семінарів та туристичних подорожей.
 Вона зауважила, що дуже приємно, що наші

працівники вміють не лише працювати але і гарно
відпочивати.
 Не можливо було не згадати про творчі

конкурси такі як Конкурс вишивки серед
працівників, де  руками  наших працівників було
представлено понад 100 робіт.
  Варто згадати і про конкурс дитячих малюнків

«Охорона праці очима дітей» та Конкурс
пасхального яйця та багато інших.
Ще голова профкому щиро подякувала і

керівництву і працівникам за те, що щороку є
змога допомогти бідним та знедоленим діткам.
  Аналізуючи і працю і таланти працівників ВАТ

«Тернопільобленерго», Лілія Пендзей  побажала
колегам  ніколи не зупинятися на досягнутому та
завжди вносити багато цікавих моментів у життя
профкому.
     На завершення святкування Голова профкому

висловила подяку як керівнику ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігореві Юхимцю так і
Правлінню підприємства, за допомогу та
підтримку в організації свята.

Щиро вітаю Вас з національним
святом – Днем незалежності України!
Від усієї душі зичу Вам, Вашим рідним

та колегам міцного здоров’я, щастя,
щедрої долі, подальших  успіхів в усіх
справах і починаннях.
У цей день бажаю всім нам мудрості,

патріотизму і взаємної поваги.
 А ще вітаю усіх тернополян із Днем

міста, яке відзначатиметься 28 серпня!
 Зичу щоб наше місто з гідністю

відповідало на виклики сучасності та
залишалося гостинним для кожного, хто
цінує його одвічну українську щедрість
та щирість!

Дорогі колеги!

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

 Незалежна галузева
професійна спілка
енергетиків України
(НПЕУ) заснована
17 липня 1998 року.
 Профспілка є

н е п р и б у т к о в о ю
організацією, заре-
єстрована відповідно
до чинного законо-
давства України.

 Профспілка об’єднує трудові колективи
обласних енергопостачальних компаній ПАТ
«Вінницяобленерго», ПАТ «Житомир-
обленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ
«Київобленерго», ПАТ «Кіровоград-
обленерго», ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання», ПАТ «Львівобленерго», ПАТ
«Миколаївобленерго», ПАТ «Одеса-
обленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ
«Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Рівне-
обленерго», ПАТ «Сумиобленерго», ВАТ
«Тернопільобленерго», ПАТ «Херсон-
обленерго», ПАТ «Чернівціобленерго», ПАТ
«Чернігівобленерго», КП «Міські електричні
мережі» (м.Кузнецовськ), ПрАТ «Підприємство
з експлуатації електричних мереж» (м.Дніпро).
В своїх лавах профспілка об’єднує понад 63
тисячі членів – працівників підприємств
електроенергетичної галузі.

Довідка
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Відділ зв’язків з
громадськістю

ВАТ “Тернопільобленерго”
Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Новини енергокомпаній

В АТ «Прикарпаттяобленерго» тривають
реорганізаційні зміни на вимогу закону
України “Про ринок електричної енергії”,
який був прийнятий 11 червня 2017 року.
Щоб бути готовими до запровадження змін

на ринку енергопостачання в АТ
«Прикарпаттяобленерго» здійснило ряд
попередніх заходів. Оптимізовано і
вдосконалено бізнес-процеси, внесено
зміни в організаційну структуру
підприємства. Наступний крок - зміна
організаційної структури філій або іншими
словами – їх об’єднання. Мета об’єднання
філій - це підвищення ефективності
управління компанією за рахунок
укрупнення адміністративних функцій
керівника філії, що позитивно вплине на
ефективність управління,  на покращення
результативності бізнес-процесів, 
експлуатацію і технічне обслуговування
мереж, на надійність та ефективність
системи передачі електроенергії.  Із 17-ти
функціонуючих буде сформовано 7 філій.
Вже з 2 липня працюють у новому форматі

дві нові філії:
 * філія АТ «Прикарпаттяобленерго»

«Західна», яка об’єднала Калуський РЕМ,
Рожнятівський РЕМ і Долинський РЕМ
(центральний офіс «Західної» філії
знаходиться в приміщенні Калуського
РЕМ);
* філія АТ «Прикарпаттяобленерго»

«Північна», яка об’єднала  Галицький РЕМ
і Рогатинський РЕМ (центральний офіс
«Північної» філії знаходиться в приміщенні
Галицького РЕМ).
 А з першого жовтня свою діяльність

розпочнуть ще 5 новоутворенних філій.

В АТ «Прикарпаття-
обленерго» - об’єднання

філій

Починаючи з липня юридичні споживачі
ПрАТ «Львівобленерго» мають можливість
подавати показники електролічильників
двома новими способами — на електронну
пошту pokaz@loe.lviv.ua та з допомогою
SMS на номер 5068.
     Тож сьогодні дистанційно можна подати
показники трьома шляхами:
  • в онлайн-сервісі «Персональний
кабінет» 
    • електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua
     • SMS-повідомленням на короткий номер
5068

Два нові способи подати
показник електро-

лічильника для юридич-
них споживачів —

через e-mail та SMS

Владислав Ундерко уродженець мальовничого
містечка на Скала-Подільська. Ставши в минулому
році слухачем Малої Академії Наук,
восьмикласник  зумів досягти вражаючого успіху
на науковій ниві та здобув кілька перемог у
престижних науково-технічних конкурсах.
Але найцікавіше те, що кілька днів тому він

представляв свою наукову роботу в столиці,
виступав перед Петром Порошенком, міністром
освіти і науки Лілією Гриневич та ректором
Київського політехнічного інституту імені Ігоря
Сікорського Михайлом Згуровським.
Під керівництвом вчителя фізики Олександра

Ющишина та викладача МАН Андрія Мулярчука
Владислав досліджує можливість здобувати енергію
з відновних джерел. Про це він і розповів
організаторам зустрічі та Президенту України.
Після цього юний школяр з Борщівщини разом з
десятьма МАНівцями з усієї України та
талановитими і визнаними українськими
науковцями взяв участь у обговоренні проблем та
перспектив сучасної науки, пошуках механізмів
зменшення відтоку обдарованої молоді за кордон.

Школяр з Тернопільщини
працює над видобутком енергії

з відновних джерел

Винаходи

Факт з історії

До 1928 року на електростанцiї в Тернополі
працювало австрiйське обладнання, яке встановили
ще до 1912 року. У 1928 році нафтовий двигун
потужнiстю 200 кВт був демонтований i на його
мiсцi встановлена активно-реактивна турбiна фiрми
“Ерсте Брюнер” місто Брно, Чехословакiя,
потужнiстю 1150 кінських сил 845 кВт, 3000 об./
хв, тиск пари 15 атм, температура 375°С. Турбiна
була з’єднана з генератором постiйного струму
фiрми “Кольбен i Данек” що розміщена в місті
Прага потужнiстю 750 кВт.
  Для забезпечення турбiни парою замiсть двох

Будинок першої електростанції в м. Тернопіль

старих котлiв встановили новий фiрми “Фiцнер i
Гампер” місто Сосновець Сiлезiя з поверхнею
нагрiву 176 метри квадратні, тиск пари 16 атм.,
температура нагрiву 400°С, паропродуктивнiсть
4,6 тонни на годину.
  Тарифи на електроенергiю були наступнi:
* Освiтлення квартир — 0,8 злотого за 1 кВт год.
* Освiтлення магазинiв — 0,85 злотого за 1 кВт
год.
* Освiтлення кiномотографа — 1.0 злотий за 1
кВт. год.
* Промисловi пiдприємства — 0,4 злотого за 1

кВт. год.
* Мiськi
урядники —
0 , 2 5
н о р м а л ь н о г о
тарифу
* Керiвництво
електростанцiї
— безплатно.
  На тодiшнi
ц i н и
електроенергiя
була дуже
дорогою.
  Наприклад,
працiвник на
сiльськогосподарських
роботах в день
заробляв 0,8-
0,9 злотого, а за
один злотий
можна було
купити просту
ч о л о в i ч у
сорочку, а з
продуктiв – 1
к і л о г р а м
ковбаси.


