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Ігоря Юхимця нагородили
Орденом «Святого Миколая Чудотворця»

Орденом “Святого Миколая
Чудотворця” нагородили в. о. Голови
правління-генерального директора
ВАТ «Тернопільобленерго» Ігоря
Юхимця. Нагородження відбулося 17
квітня в актовому залі підприємства
під час підсумкової наради.
Відзнаку вручив настоятель Свято-

Троїцького духовного центру  на
честь князя Данила Галицького
протоієрей Анатолій Зінкевич в
супроводі священнослужителів.
Священники зачитали наказ
Святішого Патріарха Київського і
всієї Руси-України Філарета про
нагородження Юхимця Ігоря
Юрійовича Орденом “Святого
Миколая Чудотворця”.
Високу нагороду керівник

обленерго отримав за заслуги з
відродження духовності в Україні та
допомогу у будівництві  Свято-
Троїцького духовного центру.
 “Мені дуже приємно отримати таку

почесну нагороду, адже ця нагорода
– визнання роботи всього колективу
ВАТ “Тернопільобленерго”, –
зазначив Ігор Юхимець. Протоієрей Анатолій Зінкевич вручає Ігорю Юхимцю орден “Святого Миколая Чудотворця”

Шановні колеги!
Від імені правління ВАТ “Тернопільобленерго” щиро вітаю  Вас з

найсвітлішим весняним святом Великоднем!
Великдень – це свято сердечної віри, яке надихає нас надією на
щасливе прийдешнє, дарує життєвий оптимізм і духовні сили.

Щороку це свято відгукується у наших серцях радістю та надією.
Не дивлячись на життєві проблеми та негаразди, воно нам дає

віру в себе і опору у житті. Від усього серця бажаю Вам, шановні
коллеги, благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди

та душевної величі. Хай Великодні дзвони наповнять серця рідних і
близьких радістю, хай паска буде смачною, а святкові дні

яскравими, як барви весни. Гараздiв Вам, сердечного тепла,
родинного затишку, великого людського щастя i радiсних

Великоднiх свят!
Генеральний директор ВАТ “Тернопільобленерго

І.Ю.Юхимець
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З перших вуст

Нагородження

Протягом трьох місяців 2013 року за
консультаціями до енергетиків звернулося понад
90 споживачів.
За повідомленням начальника інформаційно-

консультаційного центру Тетяни Гудошник, у І
кварталі 2013р. в  інформаційно-консульта-
ційний центр енергопостачальної компанії
звернувся 91 абонент. Найбільше споживачів
цікавлять питання розрахунків  за  спожиту
електричну енергію, застосування тарифів та
надання пільг окремим категоріям споживачів -
зареєстровано 28 таких звернень.
Інформаційно-консультаційний центр ВАТ

“Тернопільобленерго” успішно функціонує вже
четвертий рік і за цей час надав чимало
консультацій, допоміг у вирішенні суперечок
багатьом споживачам.

 За три місяці майже сотня консультацій
“Сьогодні багатьох споживачів цікавить пита-

ння приєднання електроустановок до мереж, —
пояснює Тетяна Гудошник. — Нагадуємо, що
28 лютого 2013 року набрали чинності Правила
приєднання електроустановок до електричних
мереж, затверджені постановою НКРЕ від 17.01.
2013  №32. В зв’язку із цим змінюються умови
приєднання замовників до електричних мереж.”
Згідно із затвердженими правилами, існує два

можливих варіанти приєднання в залежності від
географічного розміщення та технічних
параметрів електроустановок замовника -
Стандартне та Приєднання яке не є стандартним.
Слід звернути увагу на відсутність окремої

оплати замовником виготовлення технічних умов
приєднання. Вартість приєднання включає весь
комплекс робіт відповідно до діючої методики з

врахуванням ставок вартості 1 кВт приєднаної
потужності, затверджених відповідними
постановами НКРЕ.
Строк надання послуги з приєднання електро-

установок першого ступеня потужності стано-
вить 15 робочих днів з дня оплати замовником
вартості приєднання. Для електроустановок
другого та третього ступенів потужності цей
строк становить відповідно 30 та 45 робочих
днів. Інший строк виконання зазначених заходів
погоджується із замовником у договорі про
приєднання з посиланням на вимоги норматив-
них документів , що визначають строки
проектування та будівництва.
За додатковою консультацією звертатися в

Інформаційно-консультаційний центр ВАТ
“Тернопільобленерго”.

Обленерго нагородило переможців районного конкурсу

Володимир Остапюк вручив грамоти та премії Корчак Марії та Бездуху Павлу та начальнику управління освіти
в Борщівському районі Герчаку Степану  (в центрі)

Вручення нагороди Шпирка Олександру

На  Тернопільщинні відбулося нагородження
переможців у районному конкурсі малюнка на
тему електробезпеки.
Оскільки Борщівський район за кількістю

представлених робіт вийшов на перше місце в
обласному конкурсі малюнка, то там
визначалися додатково три переможці.
“Обирати переможців з такої кількості було

важко, — розповідає помічник голови правління-
генерального директора  ВАТ “Тернопіль-
обленерго” Володимир Остапюк. – Проте
комісія визначила серед 117 учасників трьох
переможців, котрих нагородили похвальними
грамотами та цінними призами.”
Перше місце в цьому районному конкурсі

отримала Корчак Марія, учениця Сапогівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району, друге місце
дісталося Бездуху Павлу, учневі Скала-
Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району,
а третє – Шпирка Олександру, учневі Іван-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району.
Нагороджувати

п е р е м о ж ц і в
п р и ї ж д ж а в
оргкомітет на
чолі  з Володи-
миром  Остапю-
ком, нагород-
ження відбува-
лося в районно-
му управлінні
освіти та науки
Б о р щ і в с ь к о ї
РДА.
П р и є м н и м

сюрпризом для
н а ч а л ь н и к а
у п р а в л і н н я
освіти та науки
Б о р щ і в с ь к о ї
РДА Степана
Герчака, стало
те, що він теж
отримав премію
за активний вне-
сок в  прове-
дення та органі-
зацію конкурсу
дитячого ма-

люнка в області.
Адже, в Борщівському районі

не лише було представлено на
конкурс найбільшу кількість
малюнків, а й було проведено
творчу зустріч, присвячену
електробезпеці. На цю зустріч
були запрошені представники
Борщівського району елект-
ричних мереж.
Конкурс малюнка на тему

електробезпеки, це спроба
привернути увагу громадсь-
кості і в першу чергу дітей до
такої потрібної, але при непра-
вильному використанні, такої
небезпечної електрики. Адже
завдання обленерго не лише
постачати електроенергію
споживачам, але і застерігати
від її небезпечної дії.
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Електробезпека

Цьогоріч  перемога в конкурсі малюнка на
тему електробезпеки дісталася Збаражу

Цього року на конкурс дитячого малюнка надійшло майже удвічі більше малюнків
ніж минулого року

Нагородження Русин М. Б

Нагородження Нємого Віталія (1 місце)

Нагородження Дзюби Тетяни (2 місце)

Нагородження Андрощук Ольги (номінація
“Найбільше зацікавило”)

Нагородження Меліша Віталія (3 місце)

Підвівши підсумки обласного конкурсу
дитячого малюнка на тему “Безпечне
поводження з електрикою та небезпека, яку в
собі приховує електричний струм”, комісія
конкурсу визначила дев’ять переможців в
обласному конкурсі та  троє переможців в
районному конкурсі.
“В загальному на конкурс малюнка на тему

електробезпеки надійшло  392 малюнки, —
говорить помічник голови правління-
генерального директора ВАТ “Тернопільобл-
енерго” Володимир Остапюк. – Це 117 в
районному конкурсі та 275 в обласному”.
Перше місце в обласному конкурсі отримав

Нємий Віталій, учень 8 класу Збаразької ОКС, в
минулому році учень цієї школи зайняв третє
місце.
Три других місця отримали: Дзюба Тетяна,

учениця 7 класу
Тернопільської ЗОШ №28;
Гребеньовська Софія, учениця
Бучацької гімназії ім. В. М.
Гнатюка; Костюк Софія,
учениця Лідихівської ЗОШ І-
ІІІ ст. Кременецького району.
Три третіх місця в

обласному конкурсі зайняли
малюнки: Меліш Віталія, учня
8 класу  Великоглибочецької
ЗОШ І-ІІІ ст. гімназії ім. Я
Стецька Тернопільського
району; Теслюк Ірини,
учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Нижбірок Гусятинського
району; Борискіної Валерії,
учениці 7 класу
Малосадківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Шумського району.
Також, в обласному конкурсі

малюнка було визначено два
переможці в  номінації
“Найбільше зацікавило” — це
Горячко Юлія, учениця
Чортківського палацу дітей та юності та
Андрощук Ольга, учениця Снігурівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Лановецького району.
На Тернопільщині вже другий рік поспіль

успішно проводиться конкурс малюнка на тему
електробезпеки і це говорить про те, що діти та
батьки звертають увагу на дане питання і що
воно не стоїть осторонь безпеки сучасної сім’ї
та школи, говорить Володимир Остапюк.
Організаторами конкурсу малюнка виступили

ВАТ “Тернопільобленерго” та Управління осві-
ти та науки Тернопільської ОДА. Організатори
планують і на наступний рік провести конкурс

з електробезпеки,
але, можливо, змі-
нять формат робіт.
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
E-mail: pr@toe.te.ua

Новини енергокомпаній

У ПАТ “Прикарпаттяобленерго” запровад-
жено нову відзнаку для працівників  -
“Людина місяця”. Цю нагороду отримують
кращі енергетики за підсумками місяця.
Обираються творчі, ініціативні, винахідливі,
з активною життєвою позицією працівники,
незалежно від стажу роботи в компанії, від
віку чи посади.
“Людиною місяця” у лютому стала Юзвак

Тетяна Вікторівна, фахівець з обслуговува-
ння клієнтів - керівник групи центру обслу-
говування клієнтів Тлумацької філії ПАТ.
За особистий внесок в реалізацію і підтрим-

ку інфраструктурного проекту “Центр обс-
луговування клієнтів”, за підвищення іміджу
клієнтоорієнтованої компанії, за проявлені
при цьому динамічність, професіоналізм і
компетентність, а також необмежений
ресурс у подальшому просуванні високого
рівня обслуговування клієнтів” Тетяна
Вікторівна визнана Людиною Лютого.
“Людиною місяця” у березні став Мельник

Василь Васильович, майстер служби
механізації і транспорту ПАТ
“Прикарпаттяобленерго”.
Його визнано Людиною Березня за високу

свідомість, ініціативність, відданість справі
і особистий внесок у ліквідації наслідків
березневої стихії 2013 року на Прикарпатті
Мельник Василь проявив ініціативу,

наполегливість і особисте бажання
допомогти колегам у ліквідації наслідків
першої хвилі снігової стихії, що бушувала
14-15 березня.
Зокрема, він взявся кермувати

новопридбаним снігоходом. Працював з
енергетиками в  екстремальних умовах,
довозив на снігоході електромонтерів ОВБ
у важкодоступні ділянки, куди не міг
проїхати спеціалізований транспорт.
Працював разом з бригадами з 09. 00 ранку
до 21.00 вечора. Роботи велися у
Городенківському та Тлумацькому районах.

ПАТ “Прикарпаттяобленерго”
обирають “Людину місяця”

19 квітня відбулись фінальні поєдинки
волейбольного турніру серед працівників
ПАТ “Львівобленерго”. У напруженій
боротьбі перемогу в змаганнях здобула
команда „Дрогобицький РЕМ”, друге місце
— „Дрогобицький високовольтний РЕМ”,
третє місце — команда „Сяйво”.
А в суботу, 20  квітня, працівники

Товариства змагались в турнірі з настільного
тенісу. „Золото” здобула команда „Львівські
міські електромережі”, друге місце —
„Львівенергоналадка”, третє — „Загін
охорони”.
Змагання завершились урочистим

нагородженням переможців. 

У ПАТ “Львівобленерго”
відбулись турніри з волейболу

та настільного тенісу

Електроенергія з рослин – реальність
Нідерландські вчені

відкрили спосіб отриму-
вати електрику з живих
рослин.
За оцінками експертів,

болота і вологі луки зай-
мають близько шести від-
сотків поверхні землі.
Завдяки новій технології,
розробленій Марйолей-
ном Хелдером в Універ-
ситеті Вагенінгена в
Нідерландах, ці області
зможуть стати важливим
джерелом енергії.
На відміну від біогазу,

який утворюється шля-
хом анаеробного зброд-
жування або ферментації
біомаси, нова технологія
під назвою “Рослинно-
мікробний паливний еле-
мент” видобуває елект-
рику з живих рослин. За
словами вчених, їхня
технологія не шкодить зе-
лені і взагалі ніяк не поз-
начається на стані навко-
лишнього середовища.
Технологія викорис-

товує енергію фотосинтезу, яка є в біологічному
матеріалі. Рослини виводять надлишки енергії
через коріння у вигляді соку. Бактерії у ґрунті
розкладають його, при цьому вивільняються
електрони, які можна зібрати, розмістивши
електроди в потрібному місці.
Потужність рослинної енергії невелика. З

квадратного метра землі, засадженого рослинами,
вдається зібрати лише 0,4  вата. Розробники
стверджують, що в майбутньому цей показник
вдасться довести до 3,2 ват. Таким чином, сто
квадратних метрів  рослинності зможуть
забезпечити енергією цілий будинок (за умови,
що він споживає 2800 кВт*год на рік). Зрозуміло,
клімат місцевості повинен бути м’яким, що
дозволяє траві рости круглий рік.
Вчені вважають, що їхня технологія широко

впровадиться в життя вже протягом найближчих
років. Великомасштабне виробництво енергії на
вологих луках всього світу почнеться, за їхніми
словами, вже в 2015 році.
Дослідники визнають, що їхня технологія потре-

бує доопрацювання, проте вважають, що вже на
даній стадії розвитку методу у багатьох місцях
набагато ефективніше використовувати “росли-
нно-мікробний паливний елемент” замість соняч-
них батарей. Для комерціалізації своєї розробки
вчені створили компанію під назвою Plant-e. Вже
наступного року вони почнуть постачати на
ринок свої незвичайні генератори енергії. 
Спроби виявити електроенергію в рослинах

проводилися вже неодноразово.
Безпосередня трансформація світлової енергії

в електричну лежить в основі роботи генераторів,
що містять хлорофіл. Хлорофіл під дією світла
може віддавати і приєднувати електрони.
М. Кальвін в 1972 році висунув ідею створення

фотоелемента, в якому в якості джерела
електричного струму служив би хлорофіл,
здатний при висвітленні віднімати електрони від
якихось певних речовин і передавати їх іншим.
Кальвін використовував у якості провідника, що

контактує з хлорофілом, оксид цинку. При

Винаходи

висвітленні цієї системи в ній виникав електричний
струм щільністю 0,1 мікроампера на квадратний
сантиметр.
Японський професор Фудзіо Такахасі для

отримання електроенергії використовував
хлорофіл, витягнутий з листя шпинату.
Транзисторний приймач, до якого була
приєднана сонячна батарейка, успішно працював.
Крім того, в Японії проводяться дослідження з

перетворення сонячної енергії в електричну за
допомогою ціанобактерій, вирощених у
живильному середовищі. Тонким шаром їх
наносять на прозорий електрод з оксиду цинку і
разом з протиоелектродом занурюють у буферний
розчин. Якщо тепер бактерії висвітлити, то в
ланцюзі виникне електричний струм.
У 1973 році американці У. Стокеніус і Д.

Остерхельт описали незвичайний білок з мембран
фіолетових бактерій, що мешкають в солоних
озерах Каліфорнійських пустель. Його назвали
бактеріородопсин.
За допомогою бактеріородопсина бактерії

засвоюють енергію Сонця, компенсуючи тим
самим виникнувший в результаті припинення
дихання дефіцит енергії.
У лабораторії відомого вченого, фахівця в галузі

біоенергетики В. П. Скулачова ретельно
досліджувалися процес вбудовування
бактеріородопсина в плоску мембрану і умови
функціонування його в якості світлозалежного
генератора електричного струму.
Пізніше в цій же лабораторії були створені

електричні елементи, в яких використовувалися
білкові генератори електричного струму.
Результати експериментів вселяють надію, що

фотоелементи на основі бактеріородопсина і
хлорофілу знайдуть застосування в якості
генераторів  електричної енергії. Проведені
досліди - перший етап у створенні нових видів
фотоелектричних і паливних елементів, здатних
трансформувати світлову енергію з великою
ефективністю.


