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ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО

Від імені правління ВАТ
“Тернопільобленерго” щиро вітаю  Вас з
найсвітлішим весняним святом
Великоднем!
 В житті кожного це свято особливо

шановане та величне. В буденних
клопотах ми забуваємо, що насправді
Великдень у наших серцях щодня і
щомиті, бо він – символ Божої доброти,
символ вічності. Тож нехай кожен Ваш
день буде схожим на розмаїття яскравих
і веселих кольорів великодньої писанки. У
ці радісні дні Пасхальних свят бажаю
Вам, шановні колеги, душевної чистоти
і гармонії, миру та спокою у Ваших
домівках. Нехай чудо Воскресіння
Христового надихає Вас на добрі справи!

З повагою,
генеральний директор
ВАТ “Тернопільобленерго”
І. Ю. Юхимець

Шановні колеги!
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Протягом  трьох місяців 2015 року за
консультаціями до енергетиків звернулись 94
споживача.
“Значну частину споживачів, а це 33 звернення,

цікавить питання розрахунків за спожиту
електричну енергію, застосування тарифів та
надання пільг за електроенергію для населення,
–  говорить начальник Інформаційно-консульта-
тивного центру ВАТ “Тернопільобленерго”
Тетяна Гудошник. – Значно зросла кількість
запитів споживачів по питанню розрахунків за
тарифом диференційованим за період часу.”
Використання зонних лічильників, які обліко-

вують електроенергію за періодами часу (доби)
– є ефективними засобами економії сімейного
бюджету, при оплаті комунальних послуг.
В обленерго, споживачам роз’яснюють, що

тепер абоненти можуть самі собі обрати тип
лічильника. Вартість запрограмованого лічиль-
ника коливається в залежності від заводу вироб-
ника: однофазного 1350 – 1500 гривень, трифаз-
ного 2500 гривень. Якщо споживач сам придбав
електролічильник, то його програмування (пара-
метризація) в метрологічній лабораторії ВАТ
“Тернопільобленерго” буде коштувати 375
гривень.
Для встановлення двохзонного чи трьохзонного

лічильника споживачам необхідно звернутись в
район електричних мереж за місцем проживання.
Необхідно мати при собі Договір про
користування електричною енергією.
Як зазначають в Інформаційно-консульта-

тивному центрі ВАТ “Тернопільобленерго”,
протягом першого кварталу 2015 року всі спірні
питання у сфері енергопостачання у нашій
області на запит Держенергонагляду або
НКРЕКП розглядались на засіданнях комісії
Інформаційно-консультаційного центру куди
запрошуються заявники (приватні або юридичні
особи, побутові споживачі).
 У першому кварталі 2015 року було проведено

чотири засідання комісії по вирішенню
конфліктних ситуацій, які виникли між
енергопостачальником та заявником.
Всі рекомендації, які були викладені в

протокольних рішеннях комісії ІКЦ направлені
в райони електричних мереж з конкретними
зауваженнями по покращенню роботи із
заявниками.
Всі консультації, як письмові так і усні, ІКЦ

ВАТ “Тернопільобленерго” надає безкоштовно.
Довідки і консультації надаються заявникам
відразу. А по вирішенню спірних питань, які
вимагають втручання керівників структурних
підрозділів, працівники ІКЦ самі повідомляють
абонентів про прийняті рішення.
 Суперечні питання вирішуються разом з голов-

ним інженером енергопостачальної компанії та
його заступниками, директором енергозбуту, ке-
рівниками районів електричних мереж, началь-
никами зацікавлених структурних підрозділів.
Споживачам надаються роз’яснення з

посиланням на Закони України та нормативні
акти директивних та контролюючих органів.

За консультаціями
до енергетиків звернулося
майже сотня споживачів

Консультуємо

Щороку через спробу крадіжки майна
електромереж  в Україні гине кілька людей.  Якщо
колись у крадіїв попитом користувалися
струмонесучі частини – сітка, кутники, які
переважно використовували для господарських
цілей, то сьогодні крадуть залізобетонні опори,
трансформатори та кілометри проводів під
високою напругою. Водночас пункти прийому
брухту чорних та кольорових металів охоче
беруть у вигляді лому вкрадені кілометри
електричних дротів та елементи
електрообладнання.
 За 3 місяці цього року, в Тернопільській області,

на лініях електропередач і трансформаторних
підстанціях було викрадено 20,3 кілометри
алюмінієвих проводів, 2 залізобетонні опори та
один трансформатор. Сума загальних збитків,
нанесених при цьому, склала майже 152 тисячі
гривень.
“Найдорожчі втрати для енергетиків — проводи,

—коментує заступник головного інженера з
розподільчих мереж ВАТ “Тернопільобленерго”
Роман Дорош. — Їх вартість разом із
відновленням ліній електропередач складає
133,87 тисяч гривень. Втрата 2 опор оцінена у
майже 4 тисячі гривень, а трансформатор
обійшовся обленерго у понад 14 тисяч гривень”.
Найбільше від злодіїв потерпів Підгаєцький

район електромереж, який позбувся 11,25
кілометрів проводу. У Ланівецькому РЕМ
зловмисники привласнили 6,9 кілометри

Найчастіше крадуть проводи

алюмінієвого проводу, в Збаразькому РЕМ – 2,18
кілометрів проводів та дві залізобетонні опори,
а у Козівському — трансформатор.
За фактами скоєних крадіжок працівники

обленерго подали звернення до правоохоронних
органів.

Крадіжки

У ВАТ “Тернопільобленерго”
проводиться виставка-конкурс
художніх виробів «Українська
писанка» (приймаються роботи
працівників та їхніх дітей).
Роботи приймаються протягом

квітня у Профкомі ВАТ
“Тернопільобленерго”. Роботи
повинні бути підписані і
містити такі дані: ПІП, назва
структурного підрозділу.
Визначення переможців

відбудеться наприкінці квітня.
Переможці будуть нагородженні
цінними подарунками.

 Оголошення!

Писанка, її історія, її символічна роль у святах
та обрядах, значення семантики орнаментів та їх
магічний зміст сягають своїм корінням давніх
язичницьких часів з їх міфологією, в якій
відбилось життя наших предків. Пофарбовані яйця
— це символ пробудження весняних сил природи
до нового життя. Згідно з віруваннями тих чи
інших стародавніх народів яйце вважалось
приналежністю культу різних богів.
Єгиптяни уявляли Всесвіт в образі яйця.

Зображали його у вигляді яструба у вінку з пір’ям
на голові, зі скіпетром у руці і з яйцем у дзьобі —
символом діяльності, знаком пло-дючості і всіх
щедрот. З цього яйця народив-ся “фтас”, або
вогонь. Саме це слово на коптській мові означає
того, хто вседіє, управляє і про всіх турбується.
За свідоцт-вом Геродота, єгептяни вірили, що
Озіріс помістив у яйці дванадцять білих пірамід
— носіїв світла і любові, але його брат і суперник
Тіфон таємно відкрив яйце і вклав в нього ще
дванадцять чорних пірамід. Через це щастя і горе
змішалось в житті людини.
Полінезійці навколишній світ уявляли у вигляді

курки. За міфологією вважалось, що коли все було
морем, величезний птах опустився на воду, відклав
яйце, з якого незабаром з’явився острів Гаваї.
Перси величали яйце у своїх священних піснях і

тримали у храмах литі металеві зображення яєць
як символ усього що народ-жується. У них були
відомі також фарбовані і розписані яйця. Ще в
стародавні часи, задов-го до народження Христа,
азійські і семітські народи в день, коли починався
новий рік, мали звичай класти на стіл варені
фарбовані яйця. Такими ж яйцями вони
обдаровували своїх благодійників. Фарбували
переважно в червоний колір, тому що кельти
вважали цей колір найкращий. А кельти , як відомо,
мали культурний вплив і на малоазійські народи.
Новий рік за тих часів починався з весняного

рівнодення — саме з того часу,коли християни
започаткували Великдень.(Великдень був
офіційно встановлений імператором Теодосієм
ІІ (408-450 рр.).

Початок, продовження на стор. 4

Святкуємо

Українська писанка має
понад 100 символічних

малюнків
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Тарифи

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг (НКРЕКП) з 01 квітня 2015 року
внесла зміни до тарифів на електричну енергію,

  З 1 квітня зросли тарифи на електроенергію

Примітка. Електрична енергія, яка
витрачається в багатоквартирних будинках
та гуртожитках на технічні цілі (роботу
ліфтів, насосів та замково-переговорних
пристроїв, що належать власникам квартир
багатоквартирного будинку на праві
спільної власності) та освітлення дворів,
східців і номерних знаків, відпускається за
тарифом 52,5 коп. за 1 кВт•год (без податку
на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в

дачних та дачно-будівельних кооперативах,
садових товариствах, гаражно-будівельних
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів)
та освітлення території, відпускається за
тарифом 52,5 коп. за 1 кВт•год (без податку
на додану вартість)

що відпускається населенню.
  Нові тарифи затверджені постановою

НКРЕКП №220 від 26.02.2015р.,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період
з 01 квітня по 31 серпня 2015 року включно

України 02.03.2015р. за №231/26676.
 До вашої уваги витяг з постанови НКРЕКП

про тарифи на електроенергію, що
відпускається населенню, на період з 01 квітня
2015 року по 31 серпня 2015 року включно.

Тарифи для населення з 1 квітня 2015 р. до 1
березня 2017 р. зростуть в 4 рази за середнім
показником споживання від 100 до до 600 кВт-
год на місяць. Підвищення буде здійснюватись у
п’ять етапів: з 1 квітня 2015 р., з 1 вересня 2015
р., з 1 березня 2016 р., з 1 вересня 2016 р., з 1
березня 2017 р.
 За рішенням та розрахунками комісії, з 1 квітня

2015 року мінімальний тариф на електроенергію
для населення збільшиться на 19% - до 36,6
копійок за кВт-год. Цей мінімальний тариф
застосовуватиметься до домогосподарств з
обсягом споживання до 100 кВт-год на місяць.
Домогосподарства з обсягом споживання від 100
до 600 кВт-год на місяць платитимуть 63 копійки
за кВт-год. Таким чином, для них підвищення
становитиме 50%. Домогосподарства з обсягом
споживання понад 600 кВт-год на місяць
платитимуть 140,7 копійок за кВт-год. Для них
підвищення становитиме 5%.
З 1 вересня 2015 р. відповідно мінімальний

тариф - 45,6 копійок, до 600 кВт-год - 78,9
копійок, понад 600 кВт-год - 147,9 копійок.
З 1 березня 2016 р. відповідно мінімальний

тариф - 57 копійок, до 600 кВт-год - 99
копійок, понад 600 кВт-год - 156 копійок.
З 1 вересня 2016 р. відповідно мінімальний

тариф - 71,4 копійок, до 600 кВт-год - 129
копійок, понад 600 кВт-год - 163,8 копійок.
З 1 березня 2017 р. відповідно мінімальний

тариф - 90 копійок, до 600 кВт-год - 168
копійок.
 Для багатодітних родин - незалежно від обсягів

їх споживання - діятиме мінімальний тариф на
електроенергію, а саме: з 1 квітня 2015 р. - 36,6
копійок, з 1 вересня 2015 р. - 45,6 копійок, з 1
березня 2016 р. - 57 копійок, з 1 вересня 2016 р.
- 71,4 копійки, з 1 березня 2017 р. - 90 копійок.
Загальний економічний ефект від підвищення

тарифів на першому етапі - тобто, у квітні
поточного року, становитиме 5,4 млрд грн без
урахування ПДВ, зазначили в Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.

Категорії споживачів  
Тарифи на електроенергію, в 

копійках за 1 кВт•год  
Без ПДВ  ПДВ  З ПДВ  

1. Електроенергія, що відпускається:     
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає  
в житлових будинках, обладнаних кухонними  
електроплитами):     

за обсяг, спожитий до 100 кВт*год електроенергії   
на місяць (включно)  30,5 6,1 36,6 

за обсяг, спожитий понад 100 кВт*год до 600 кВт*год  
електроенергії на місяць (включно)  52,5 10,5 63 

за обсяг, спожитий понад 600 кВт*год електроенергії   
на місяць  117,25 23,45 140,7 

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості  
(у тому числі яке проживає в житлових будинках,  
обладнаних кухонними електроплитами):     

за обсяг, спожитий до 150 кВт*год електроенергії   
на місяць (включно)  30,5 6,1 36,6 

за обсяг, спожитий понад 150 кВт*год до 600 кВт*год  
електроенергії на місяць (включно)  52,5 10,5 63 

за обсяг, спожитий понад 600 кВт*год електроенергії   
на місяць  117,25 23,45 140,7 

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках  
(у тому числі в житлових будинках готельного типу, 
 квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому 
електроопалювальними установками (у тому числі  
в сільській місцевості):  

   

1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року  
(включно):     

за обсяг, спожитий до 3600 кВт*год електроенергії  
на місяць (включно)  30,5 6,1 36,6 

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт*год електроенергії  
на місяць (включно)  117,25 23,45 140,7 

1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року  
(включно) відповідно до підпунктів 1.1. та 1.2     

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках,  
не газифікованих природним газом і в яких відсутні або  
не функціонують системи централізованого теплопостачання  
( у тому числі в сільській місцевості):  

   

1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року  
(включно):     
за обсяг, спожитий до 3600 кВт*год електроенергії на місяць  
(включно)  30,5 6,1 36,6 

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт*год електроенергії  
на місяць (включно)  117,25 23,45 140,7 

1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року  
(включно) відповідно до підпунктів 1.1. та 1.2     
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих  
будинків сімейного типу незалежно  
від обсягів споживання електроенергії  

30,5 6,1 36,6 

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною  
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку  
та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-
експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків  

52,5 10,5 63 

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення  
„населення, яке розраховується з енергопостачальною  
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку ”)  

30,5 6,1 36,6 
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Святкуємо

Відділ роботи з ромадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.

Продовження, початок на стор. 2
Стародавні римляни вірили, що розбивши

яйце, можна прогнати злих духів, а в христи-
янські часи йому надавали магічного значе-
ння: воно рятувало дім від пожежі, допомагало
худобі від хвороб, оберігало врожай від граду.
Природознавець Пліній писав, що римляни
вживали фарбовані яйця під час народних ігор,
обрядів, богослужіння та очищення від гріхів.
У середні віки яйце стало символізувати

Воскре-сіння. У 18 столітті в Європі існував
звичай вішати в соборах розписані сріблом і
золотом страусові яйця. Прикрашені курячі
яйця вперше з’явились у Франції .Вони
користувались великою популяр-ністю при
дворі Людовіка XIV. Відомі художники того
часу розписували яйця, які потім король
дарував власноруч.
Археологічні розкопки в Україні

(Полтавщина, Київщина) виявляли не раз
глиняні фарбовані яйця. Отже, можна
здогадатись, що звичай розписувати яйця
прийшов до нас від персів.
У Росії декоративні великодні яйця виготов-

ляли як сільські умільці, так і ювелірні фірми.
Їх виготовляли з кістки, з дерева, з порцеляни,
з кришталю, а в кондитерських продавали
шоколадні і цукрові яйця. Перші яйця з
сюрпризами з’явились у Франції у 18 ст.,а
потім їх почали виготовляти і в інших країнах.
Французький інженер Г. Боплан(1600 - 1673

рр.), який жив в Україні з 1630 по 1648 рік
видав книгу “Опис України” (1650р.), в якій
знаходимо низку важливих відомостей з
історії, географії, культури та етнографії
нашого краю. Його зацікавили і українські
художні витвори - писанки. У 1682 році
німець Ріхтер вперше видав книгу
“Дослідження писанок”. Він вважав що
писанки започаткували греки.
Мати Лесі Українки Ольга Косач у 1876 році

видала альбом “Український народний орна-
мент”, в якому подає 23 кольорових
зображення писанок з різними орнаментами.
У 70-х роках 19ст. спостерігається зацікав-

леність писанковим мистецтвом на західних
землях України. Польський етнограф Оскар
Кольберг у першому томі про Покуття (1882)
при описі святкування Великодня багато
уваги приділив писанкам. Кольберг описує
першу етнографічну виставку в Коломиї, де

він був членом виставкового комітету. На цій виставці
було показано понад 800 писанок. Кольберг перера-
ховує 22 села з Покуття та Гуцульщини, з яких писанки
походили. Потім він описує, що вже в 1870-х роках
писанки  з даної округи були надіслані до Польської
Академії Наук та до Технічно-промислового музею в
Кракові, а також до збірки колекціонера народного
мистецтва графа Дзєдушицького у Львові.
 Дзєдушицький виставляв писанки  на Промисловій
виставці у Відні (1873), а потім - в Парижі під час
Міжнародного з”їзду фольклористів.
Про писанки писати чи розповідати можна без упину,

тому що, дякуючи дослідникам, науковцям, історикам,
вчителям, котрі все це донесли до нас, ми маємо
безцінні матеріали, що стосуються історії, техніки
виконання і розвитку писанки. Ці матеріали нам дають
можливість вивчати, досліджувати і помножувати
багатство писанки і незважаючи на те, що сам матеріал
писанки дуже тендітний, її сила оберегу, сила традицій
і краси - сильна і  зачаровуюча.

Українська писанка має
понад 100 символічних малюнків

Шкаралупу писанок знаходили при археологічних
розкопках цивілізацій, що існували більше 3000 років
тому, і багато з тих візерунків використовується для

розпису і сьогодні.

Червоний – це радість життя, любов і
відвага, для молодих – надія на одруження.
Жовтий – місяць і зорі, у господарстві

врожай.
 Блакитний – повітря, небо, магічне

значення здоров’я.
Зелений – воскресіння природи, багатство

Символіка кольорів писанок
і плодючість землі.
Чорне з білим – пошану духів, душ померлих,

подяку за охорону від злих сил.
Білий – чистота душі, святість.
Сполучення кількох кольорів з узорами в

орнаменті з чотирьох-п’яти фарб символізує
родинне щастя, мир, любов, успіх тощо.

Це цікаво

Новини енергокомпаній

Понад сім тисяч гривень зібрали працівника
ПАТ “Прикарпаттяобленерго”,  виготовивши
великодні листівки спільно із підопічними БФ
“Карітас Івано-Франківської УГКЦ” та
реалізувавши їх серед працівників і партнерів
товариства. Акція відбулася в рамках
“Естафети добрих справ”, започаткованої в
компанії задля реалізації позитивних ініціатив
працівниками “Прикарпаттяобленерго”.
Впродовж тижня працівники дирекції з

контролю якості послуг та обслуговування
клієнтів компанії відвідували дітей та молодь,
які займаються у БФ “Карітас Івано-
Франківської УГКЦ”. Спільними зусиллями
вдалося виготовити майже триста великодніх
листівок, які розповсюдили між працівниками
та партнерами компанії.
“З понеділка до середи, під час обідньої

перерви, ми проводили майстер-клас для
працівників компанії. Охочі могли придбати
готову листівку чи самостійно створити її із
підготовлених заздалегідь матеріалів, а потім
викупити і зробити оригінальний подарунок
рідним та друзям”, - розповідає фахівець з
контролю якості послуг Ольга Тригуб.
Таким чином вдалося зібрати суму у понад

сім тисяч гривень. Ці кошти перерахували на
розрахунковий рахунок БФ “Карітас Івано-
Франківської УГКЦ”. Їх використають на
харчування, а також для проведення тренінгів
та закупівлю матеріалів для занять, які
відвідують підопічні фонду.
Крім того, працівники дирекції з контролю

якості послуг та обслуговування клієнтів
компанії влаштували для дітей та молоді
цікавий майстер-клас по розпису
декоративних пряників у формі писанки.

Прикарпатські енергетики
власноруч виготовляли

великодні листівки

Вже десяту весну львівські енергетики
готуються до зустрічі з лелеками — 120 нових
“євроосель” чекають на лелечі родини.
Адже саме розташування гнізд на опорах ліній

електропередачі є великою небезпекою для
життя птахів, особливого для молодих лелечат,
які під час перших спроб вильоту з гнізда
можуть зіткнутись з проводами і загинути.
Крім цього, у дощову погоду гніздо намокає,

стає електропровідним, що теж є загрозою для
лелечої родини.
Тому в 2005 році ПАТ “Львівобленерго”

долучилося до міжнародної ініціативи “Захист
білого лелеки”, в рамках якої здійснює
“євроремонт” лелечих гнізд — встановлює над
опорою платформи, на які переносять рештки
старого гнізда, а на проводах монтують
електроізоляційні трубки, аби захистити
птахів при вильоті з гнізда.  
В період з 2005 по 2015 рік працівниками

ПАТ “Львівобленерго” збережено 1135
лелечих родин.  

Понад 1100 лелечих осель
 з  “євроремонтом”

від львівських енергетиків


