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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

В.о. голови 

правлiння-генеральний директор 

 

 

 

Юхимець Iгор Юрiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130725 

4. Місцезнаходження: 46010, Тернопільська обл., м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0352)25-77-76, (0352)52-15-03 

6. Адреса електронної пошти: kanc@toe.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.toe.com.ua/index.php/2012

-02-21-08-28-09 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

5. 2), 3) Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, тому що 

Товариство випускало лише простi iменнi акцiї.  

 

5.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що похiдних цiнних паперiв 

Товариство не випускало.  

 

7.  Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що посади 

корпоративного секретаря у Товариствi немає. 

 

8-9. Рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, акцiонерним товариством впродовж звiтного перiоду не приймались, в 

зв'язку з цим така iнформацiя вiдсутня. 

 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що боргових 

цiнних паперiв Товариство не випускало. 

 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не випускало 

боргових цiнних паперiв. 

 

20. Промiжна звiтнiсть про стан об'єкта нерухомостi вiдсутня, оскiльки Товариство не 

здiйснювало емiсiю облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, вiдсутня, оскiльки Товариство складає промiжну фiнансову звiтнiсть 

емiтента за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором, вiдсутнiй, 

оскiльки промiжну фiнансову звiтнiсть не перевiрено суб'єктом аудиторської дiяльностi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.02.1999 

3. Територія (область) 

 Тернопільська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 15272040 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 50,999 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2161 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

9. Органи управління підприємства 

  Наглядова рада; Правлiння; Ревiзiйна комiсiя; Загальнi збори акцiонерiв 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Держава в особi Мiнiстерства 

енергетики та електрифiкацiї України 
м. Київ 00017341 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

2) IBAN 

 UA353385450000000260053000146 

3) поточний рахунок 

 UA353385450000000260053000146 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

5) IBAN 

 UA353385450000000260053000146 

6) поточний рахунок 

 UA353385450000000260053000146 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 



(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Постанова "Про видачу ВАТ 

"Тернопiльобленерго" лiцензiї з 

розподiлу електричної енергiї та 

анулювання лiцензiї з передачi 

електричної енергiї мiсцевим 

(локальним) електричним 

мережам i постачання 

електричної енергiї за 

регульованим тарифоом" 

1468 20.11.2018 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Лцензiя про надання послуг з 

перевезення пасажирiв, 

небезпечних вантажiв, багажу 

автомобiльним транспортом 

АЕ №187209 14.11.2012 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

транспортi 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Лiцензiя на право здiйснення 

господарської дiяльностi з 

будiвництва об'єктiв, що за 

класом наслiдкiв 

(вiдповiдальностi) належать до 

об'єктiв з середнiми та значними 

наслiдками 

№ 44-Л 07.08.2019 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї  

Свiдоцтво на право проведення 

щозмiнних передрейсових та 

пiслярейсових медичних оглядiв 

водiїв транспортних засобiв 

20191381 30.01.2019 ДП "Український медичний 

центр безпеки дорожнього 

руху та iнформацiйних 

технологiй Мiнiстерства 

охорони здоров'я 

29.01.2022 

Опис 
Дозвiл виданий на 3 роки. Прогнозується, що у 2022 р. вiн буде 

продовжений 

Дозвiл на виконання 

випробувань електричного 

устаткування електричних 

мереж, технологiчного 

електрообладання напругою 

понад 1000 В (до 110 кВ) 

64.20.30 11.03.2020 Державна служба з питань 

працi 

11.03.2025 

Опис 
Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозується. що у 2025 р. вiн буде 

продовжений 

Декларацiя вiдповiдностi 

матерiально-технiчної бази 

вимогам законодавства з питань 

охорони працi 

755 23.10.2020 Управлiння держпрацi у 

Тернопiльськiй областi 

 

Опис Декларацiя видана без обмеження термiну дiї 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сачiвко Андрiй Iванович 



3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна України, начальник управлiння Фонду державного майна, 

00032945, Начальник управлiння Фонду державного майна України 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

 

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi начальника Управлiння, заступника 

директора Департаменту Фонду державного майна України. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариствi 

вiдсутня. 

 

З 2013 року Загальнi збори акцiонерiв не скликались. Повноваження члена Наглядової ради 

перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в 

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, представник держави, юридичної особи Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Холоднова Iрина Петрiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного 

майна України 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного 

спецiалiста, заступника начальника вiддiлу. 

 



Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариствi 

вiдсутня. 

 

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 12 лютого 2019 р. (дати отримання ВАТ 

"Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд акцiонера Товариства - представника 

держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори 

акцiонерiв не скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. 

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому випадку 

повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, представник держави, юридичної особи Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiвна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного 

майна України 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи - 32 рiк. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного 

спецiалiста, заступника начальника вiддiлу. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариствi 

вiдсутня. 

 

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 12 лютого 2019 р. (дати отримання ВАТ 

"Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд акцiонера Товариства - представника 

держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори 

акцiонерiв не скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. 

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому випадку 

повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, представник держави, юридичної особи Фонду державного майна 



України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Корнiєнко Алла Григорiвна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст Управлiння 

корпоративних прав держави Фонду державного майна України 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи - 36 рокiв. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного 

спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариствi 

вiдсутня. 

 

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 13 вересня 2016 р. (дати отримання ВАТ 

"Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд акцiонера Товариства - представника 

держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори 

акцiонерiв не скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. 

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому випадку 

повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, акцiонер Товариства 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради,  BIKONTIA ENTERPRISES 

LIMITED здiйснює через своїх представникiв.  Вiдповiдно до письмового повiдомлення  (вх. 



номер вiд 18.08.2016 № 1926) здiйснюють повноваження члена Наглядової ради через двох 

представникiв спiльно та виключно разом  -  

 

Представник-1 Уманська Олена Петрiвна  

 

Представник-2 Ємцев Володимир Олександрович 

 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного на зборах акцiонерiв  25-28 вересня 2013 р., 

перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в 

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, акцiонер Товариства 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 LARVA INVESTMENTS LIMITED 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради,  LARVA INVESTMENTS LIMITED 

здiйснює через своїх представникiв.  Вiдповiдно до письмового повiдомлення  (вх. номер вiд 

18.08.2016 № 1926) здiйснюють повноваження члена Наглядової ради через двох представникiв 

спiльно та виключно разом  -  

 

Представник-1 Терещук Олександр Олександрович 

 

Представник-2 Радченко Михайло Юрiйович 

 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного на зборах акцiонерiв  25-28 вересня 2013 р., 

перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в 

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради, акцiонер Товариства 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 



5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради, UA ENERGY DISTRIBUTION 

HOLDING здiйснює через своїх представникiв.  Вiдповiдно до письмового повiдомлення  (вх. 

номер вiд 18.08.2016 № 1926) здiйснюють повноваження члена Наглядової ради через двох 

представникiв спiльно та виключно разом  -  

 

Представник-1 Куликова Людмила Олексiївна 

 

Представник-2 Ковтун Максим Вiкторович 

 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного на зборах акцiонерiв  25-28 вересня 2013 р., 

перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в 

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1. Посада 

 В.о. голови правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Юхимець Iгор Юрiйович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Перший заступник генерального директора 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв голови правлiння у звiтному перiодi отримував 

згiдно укладеного контракту зi Спостережною радою Товариства у розмiрi 50 тис. грн. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. голови 

правлiння-генеральний директор ВАТ "Тернопiльобленерго"  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 38 рокiв.  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сторчак Валерiй Федорович 

3. Рік народження 

 1962 



4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Перший заступник генерального директора 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у 

звiтному роцi не отримував.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 

генерального директора-фiнансовий директор ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 36 рокiв.  

 

Обiймає посаду заступника генерального директора-фiнансового директора ВАТ 

"Тернопiльобленерго". 

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Барткiв Степан Петрович 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 49 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Начальник оперативно-диспетчерської служби 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у 

звiтному роцi не отримував.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер 

ВАТ "Тернопiльобленерго"  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 49 рокiв.  

 

Обiймає посаду головного iнженера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 член правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Олянiцький Сергiй Богданович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, директор енергозбуту 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у 

звiтному роцi не отримував.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор 

енергозбуту, комерцiйний директор  ВАТ "Тернопiльобленерго"  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 36 рокiв.  

 

Обiймає посаду  комерцiйного директора  ВАТ "Тернопiльобленерго". 

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мацко Людмила Миколаївна 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДАЕК "Тернопiльобленерго", 00130725, Начальник планово-економiчного вiддiлу 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у 

звiтному роцi не отримувала.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з 

економiчних питань ВАТ "Тернопiльобленерго"  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 44 роки.  

 

Обiймає посаду директора з економiчних питань ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 



 

1. Посада 

 член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кицкай Ярослав Мар'янович 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 48 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у 

звiтному роцi не отримував.  

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 

бухгалтер, заступник головного бухгалтера  ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 48 рокiв.  

 

Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго" 

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тур Анжелiна Василiвна 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, Iнформацiя вiдсутня. 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї ,в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 Загальний стаж роботи - 34 роки. 

 

Iнформацiя щодо перелiку посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв, у Товариствi 

вiдсутня. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi 

вiдсутня. 



 

Вiдповiдно до ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", строк повноважень членiв 

ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних зборiв, але не 

бiльше нiж на пять рокiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кондратенко Надiя Iгорiвна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Консалтингова компанiя, д/в, Провiдний економiст 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї,в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

 

Посади, якi обiймала протягом п'яти рокiв: Консалтингова компанiя, провiдний економiст.  

 

Iнформацiя щодо перелiку iнших посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв, у 

Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi 

вiдсутня. 

 

Вiдповiдно до ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", строк повноважень членiв 

ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних зборiв, але не 

бiльше нiж на пять рокiв. 

 

 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Представник держави - представник Державної фiнансової iнспекцiї 

3. Рік народження 

  

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

  

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, Немає данних  щодо освiти, стажу роботи, найменування пiдприємства та 



попередньої посади, яку займав. 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї,в тому числi у натуральнiй 

формi у 2020 р. не отримував. Iнформацiя щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини, загального стажу роботи та перулiку посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв, у Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про посади, якi особа обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi 

вiдсутня. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ясiновський Микола Дмитрович 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера, в тому числi у натуральнiй 

формi, отримав у розмiрi  60400 грн. 

 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:заступник 

головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго"  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Стаж роботи - 38 рокiв.  

 

Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 794 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 794 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 16335 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 293313 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 310442 X X 

Опис У Товариства вiдсутнi кредитнi лiнiї.  

 

Довгостроковi зобов'язання по договорах оренди 24648 тис. 

грн. 

 

Заборгованiсть по виданих довгострокових векселях становить 

794 тис.грн., якi виданi в рахунок погашення заборгованостi за 

куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок".  

 

Iншi зобов'язання: за товари, послуги - на суму 49744 тис. грн.; 

з отриманих авансiв за роботи (приєднання) - 127990 тис. грн.; 

по вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати (поточна)- 

4139 тис. грн.; по зарплатi за вересень 2021 р. (поточна) - 

17132 тис. грн.; поточнi забезпечення витрат персоналу - 9109 

тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 

довгостроковими зобов'язаннями - 119 тис. грн.; по iншiй 

поточнiй заборгованостi - 2370 тис.; вiдстроченi податковi 

зобов'язання 58062 тис. грн. 

 

Податковi зобов'язання - 16335 тис.грн., термiн оплати яких не 

настав (з них: ПДВ 12131 тис. грн.; ПДФО (податок з доходiв 

фiзичних осiб) - 3772 тис. грн.; вiйськовий збiр - 314 тис. грн.; 

орендна плата за землю - 118 тис. грн.). 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 розподiлення 

електроенергi

ї 

0 0 0 1001652 МВт 1213354 100 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 17,8 

2 Витрати на оплату працi 28 

3 Витрати на соцiальнi заходи 5,9 

4 Амортизацiя 12,4 

5 Витрати, пов'язанi з купiвлею 

електричної енерегiї з метою 

компенсацiї технологiчних витрат 

електрич 

32,6 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.10.1998 124/19/1/98 Прикарпатське 

територiальне 

управлiння 

Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000190458 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 61088160 15272040 100 

Опис 

Додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах у звiтному перiодi 

не було. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому позабiржовому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише 

простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42145798 

4. Місцезнаходження 

 46010 м. Тернопiль, просп. Злуки, 2В 

5. Опис 

 Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" є єдиним Учасником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач". 

 

 

 

ВАТ "Тернопiльобленерго" володiє часткою в Статутному капiталi Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач"  (код ЄДРПОУ 42145798) у розмiрi  10000 грн. 

(100%)  вiдповiдно до  Закону України "Про ринок електричної енергiї" шляхом внесення до 

статутного капiталу ТОВ грошових коштiв. 

 

 

 

ВАТ "Тернопiльобленерго" як учасник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Тернопiльелектропостач" у порядку, передбаченому Законом України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" та статутом ТОВ, має право: 

 

1) брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному законом та Статутом;  

 

2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку. Право на 

отримання частки прибутку пропорцiйно частцi кожного з учасникiв мають особи, якi є 

учасниками Товариства на початок строку виплати дивiдендiв;  

 

3) вийти з Товариства в установленому законом та Статутом порядку;  

 

4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу учасника Товариство 

зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його 

дiяльнiсть, протоколи загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства;  

 

5) здiйснити вiдчуження часток у статутному капiталi Товариства, що засвiдчують участь у 

Товариствi, в порядку, встановленому законом та Статутом; 

 

6) вибирати i бути обраними в органи управлiння Товариства; 

 

7) передавати свої повноваження iншому учасниковi або його представниковi; 

 

8) вимагати розгляду поставленого ним питання  на  Загальних зборах учасникiв Товариства, 

якщо питання було поставлено учасником Товариства не пiзнiше як за 25 днiв до початку зборiв. 

 

 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

05.10.1998 Прикарпатське 

територiальне 

управлiння 

Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та  

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000190458 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Зупинено з 11.11.2014 р. внесення 

змiн до системи депозитарного облiку 

щодо цiнних паперiв Товариства у 

зв'язку з неприведенням статуту та 

внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть 

до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства" i 

незабезпечення iснування акцiй 

виключно в бездокументарнiй формi.  

До усунення 

порушення 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.10.

1998 

124/19/1/98 UA4000190458 61 088 160 15 272 040 0 61 088 160 0 

Опис: 



Стаття 6 Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 № 5178-VI (далi Закон України "Про депозитарну систему України" ) передбачає, що 

депозитарний облiк цiнних паперiв i прав за цiнними паперами ведеться виключно Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України у випадках, встановлених 

цим Законом.  

 

Центральний депозитарiй - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про депозитарну систему України" зобов'язаний забезпечувати 

формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв та вести депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде 

Нацiональний банк України. 

 

Стаття 22 Закону України "Про депозитарну систему України" передбачає, що в установлених законодавством випадках реалiзацiя прав за емiсiйними цiнними паперами 

здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складання якого здiйснює Центральний депозитарiй. 

 

Однак, на даний час ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" не отримало систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго" вiд колишнього 

реєстратора ВАТ "Тернопiльобленерго" - ТОВ "Український енергетичний реєстр". У зв'язку iз зазначеним у справi № 921/42/17-г/8 Постановою Львiвського апеляцiйного 

господарського суду вiд 26.09.2017 р. було задоволено позов Фонду державного майна України та зобов'язано ТОВ "Український енергетичний реєстр" передати ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" документи системи реєстру ВАТ "Тернопiльобленерго", закритого станом на 12.10.2013 р. Вказане судове рiшення було залишено без 

змiн Постановою Верховного Суду вiд 03.04.2018 р. На даний час судове рiшення не виконано, внаслiдок чого вiдсутня iнформацiя щодо осiб, внесених до реєстру 

власникiв акцiй, станом на дату закриття ведення реєстру iменних цiнних паперiв, який ТОВ "Укренергореєстр" нi товариству, нi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

не передало. З огляду на зазначене, Центральний депозитарiй не має можливостi скласти реєстр власникiв iменних цiнних паперiв в порядку, зазначеному в ст. 22 Закону 

України "Про депозитарну систему України" що передбачено для реалiзацiї прав акцiонерiв за вiдповiдними цiнними паперами. 

 

Згiдно п.10. Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний 

звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ 

прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. 

 

Починаючи з 12.10.2014 р. якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та 

при голосуваннi в органах емiтента. 

 

Рiшенням НКЦПФР вiд 11.11.2014р. № 1533 зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв у звязку з неприведенням статуту та внутрiшнiх 

положень до Закону України "Про акцiонернi товариства" i незабезпечення iснування акцiй у бездокументарнiй формi (не завершена процедура дематерiалiзацiї). 

 

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. 

 

 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

Територія Тернопільська область, м.Тернопiль за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2161 

Адреса, телефон: 46010 м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2, (0352)25-77-76 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 9 317 12 045 1 362 

    первісна вартість 1001 21 339 24 946 2 450 

    накопичена амортизація 1002 ( 12 022 ) ( 12 901 ) ( 1 088 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 40 402 93 528 3 960 

Основні засоби 1010 1 460 007 1 604 920 585 129 

    первісна вартість 1011 2 875 288 3 126 314 1 132 415 

    знос 1012 ( 1 415 281 ) ( 1 521 394 ) ( 547 286 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 086 3 086 2 023 

    первісна вартість 1016 3 086 3 086 2 379 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 356 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 0 17 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 2 132 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1 512 813 1 713 579 594 623 



    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 16 909 22 361 10 803 

Виробничі запаси 1101 16 890 22 335 10 796 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 19 26 7 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 3 349 23 706 16 658 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 16 160 39 095 4 192 

    з бюджетом 1135 5 986 48 410 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 5 946 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 1 151 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 463 1 353 592 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 34 668 43 410 1 461 

Готівка 1166 9 8 7 

Рахунки в банках 1167 34 659 43 402 1 454 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 78 535 131 124 34 116 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1 591 348 1 844 703 628 739 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 272 15 272 15 272 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 059 928 1 057 769 507 009 

Додатковий капітал 1410 447 425 356 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 174 712 460 795 15 719 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 



Усього за розділом I 1495 1 250 359 1 534 261 538 356 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 58 062 58 062 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 883 25 442 19 904 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 8 995 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 8 995 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 58 945 83 504 28 899 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 18 621 

Векселі видані 1605 2 000 0 2 000 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 447 644 2 669 

    товари, роботи, послуги 1615 62 686 49 744 2 212 

    розрахунками з бюджетом 1620 14 552 16 335 8 084 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 5 639 4 139 2 082 

    розрахунками з оплати праці 1630 23 071 17 132 4 105 

    одержаними авансами 1635 132 653 127 990 21 158 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 38 893 9 109 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 103 1 845 553 

Усього за розділом IІІ 1695 282 044 226 938 61 484 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1 591 348 1 844 703 628 739 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмитрович 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 424 476 941 099 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 009 816 ) ( 792 560 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 414 660 148 539 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 10 428 10 216 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 43 041 ) ( 40 100 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 130 ) ( 1 829 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 378 917 116 826 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 4 151 16 549 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 11 275 ) ( 543 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 371 793 132 832 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -54 360 -22 821 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 317 433 110 011 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 317 433 110 011 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 557 111 397 587 

Витрати на оплату праці 2505 279 769 252 119 

Відрахування на соціальні заходи 2510 59 240 52 753 

Амортизація 2515 123 811 108 340 

Інші операційні витрати 2520 36 056 23 690 

Разом 2550 1 055 987 834 489 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 61 088 160 61 088 160 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 61 088 160 61 088 160 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5,196310 1,800860 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 5,196310 1,800860 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмитрович 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 683 247 1 122 315 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 137 51 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 124 388 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 241 920 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 164 4 827 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 7 582 6 297 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 796 890 ) ( 508 426 ) 

Праці 3105 ( 253 400 ) ( 212 650 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 66 371 ) ( 55 647 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 215 011 ) ( 160 323 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 48 414 ) ( 25 872 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 101 147 ) ( 79 517 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 65 450 ) ( 54 934 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 579 ) ( 242 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 24 456 ) ( 11 849 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 341 788 185 661 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 302 380 ) ( 190 894 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -302 380 -190 894 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 3 000 8 549 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 33 509 ) ( 163 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 157 ) ( 543 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -30 666 7 843 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 8 742 2 610 

Залишок коштів на початок року 3405 34 668 27 072 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 43 410 29 682 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмитрович 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 272 1 059 928 447 0 174 712 0 0 1 250 359 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 15 272 1 059 928 447 0 174 712 0 0 1 250 359 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 317 433 0 0 317 433 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 -33 509 0 0 -33 509 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -2 159 -22 0 2 159 0 0 -22 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -2 159 -22 0 286 083 0 0 283 902 

Залишок на кінець року  4300 15 272 1 057 769 425 0 460 795 0 0 1 534 261 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмитрович 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва ВАТ "Тернопiльобленерго" за третiй квартал 2021 року включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж 

звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та 

невизначеностей. 

 

Упродовж третього кварталу 2021 року ВАТ "Тернопiльобленерго" вело безперервну дiяльнiсть 

з розподiлу електроенергiї на пiдставi лiцензiї Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1468 вiд 20.11.2018. ВАТ 

"Тернопiльобленерго" є природним монополiстом на ринку надання послуг з розподiлу  

електроенергiї в Тернопiльськiй областi та здiйснює лiцензовану дiяльнiсть лише в межах 

Тернопiльської областi. 

 

Органiзацiйна структура ВАТ "Тернопiльобленерго"  передбачає  розподiл обов'язкiв мiж 

чотирма основними напрямками: фiнансово-економiчний, комерцiйний, технiчний та  

забезпечення дiяльностi. 

 

Мережа фiлiй та вiддiлень Товариства за третiй квартал 2021 року не змiнилася i на кiнець 

звiтного перiоду включає 18 районiв електричних мереж, якi є вiдокремленими структурними 

пiдроздiлами i пiдпорядковуються головi правлiння та дирекцiям в межах їх функцiй i 

повноважень. 

 

Важливi подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову 

звiтнiсть:  

 

  - вiдповiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020 "Про 

запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" iз змiнами, на усiй територiї України встановлено 

карантин з 12 березня 2020 р., який було продовжено до 01 жовтня 2021 р.;  

 

  - запровадження карантину в Українi вплинуло на зниження дiлової активностi майже в 

усiх галузях бiзнесу, в тому числi безпосередньо пов'язаних iз споживанням електричної енергiї.  

 

Система управлiння ризиками у ВАТ "Тернопiльобленерго" базується на таких принципах: 

 

  - усi види ризикiв взаємопов'язанi; 

 

  - рiвень ризикiв постiйно змiнюється пiд впливом динамiчного оточення; 

 

  - ризики, на який наражається Товариство, безпосередньо пов'язанi з ризиками його 

контрагентiв. 

 

Система управлiння ризиками включає такi етапи: 

 

   - iдентифiкацiя ризикiв; 

 

   - оцiнка ризикiв; 

 

   - мiнiмiзацiя ризикiв; 

 

   - монiторинг ризикiв. 



 

На електроенергетичний сектор України має вплив нестабiльна полiтична та економiчна 

ситуацiя, проблема безпеки та оперативної безпеки. Великим викликом для забезпечення 

безпеки дiяльностi стала ситуацiя з добуванням вугiлля марки А або антрациту з початку 

конфлiкту на сходi України, що призвело до змiни структури виробництва електричної енергiї в 

Українi та зростання вартостi її виробництва. Модернiзацiя електроенергетичної галузi, 

незалежнiсть державного регулятора, збiльшення енергоефективностi досi є проблемою. 

Реформування ринку електричної енергiї не завершене. Все це створює основнi перешкоди для 

послiдовної та стабiльної дiяльностi.  

 

Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив в майбутньому як на 

економiку в цiлому, так i на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво вважає, що здiйснюються 

всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 

 

Полiтика ВАТ "Тернопiльобленерго" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для 

ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками 

сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства.  

 

У ВАТ "Тернопiльобленерго" забезпечено розподiл функцiй, обов'язкiв та повноважень у 

системi управлiння ризиками, а також чiтку схему вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом. 

Розподiл функцiй i повноважень охоплює всi органiзацiйнi рiвнi i пiдроздiли Товариства. У ВАТ 

"Тернопiльобленерго" розподiленi функцiї i повноваження з управлiння ризиками мiж 

операцiйними службами та контрольними службами. Розподiл обов'язкiв i пiдпорядкованiсть 

задокументованi у виглядi положень про вiдповiднi структурнi пiдроздiли Товариства, 

посадових iнструкцiй керiвникiв та працiвникiв, а також розпорядчих документiв з питань 

розподiлу функцiональних обов'язкiв. 

 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке 

здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на 

системi внутрiшнього контролю. Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають 

ризик лiквiдностi, ризик грошових потокiв, кредитнi ризики та ринковий ризик. 

 

Вразливiсть до ризику лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi пов'язаний з тим, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат 

при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачуваних умовах. З метою 

управлiння та мiнiмiзацiї даного ризику Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх 

строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань. 

 

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть 

фiнансування для виконання чинних зобов'язань в мiру їх настання. Товариство здiйснює 

контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За 

допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими 

iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi 

активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi в Товариствi є оборотнi активи, якi 

забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. 

 

Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 



лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з 

фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, 

iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою  

є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом використання 

банкiвських овердрафтiв та iнших кредитних ресурсiв. 

 

Для мiнiмiзацiї такого ризику Товариство здiйснює процеси бюджетування та управлiння 

грошовими коштами, щоб забезпечити наявнiсть адекватних коштiв для задоволення 

бiзнес-вимог. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (оборотнi активи - виробничi запаси - 

незавершене виробництво)/ поточнi зобов'язання i забезпечення) становить - 0,48%, що свiдчить 

про платоспромoжнiсть для погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здiйснення 

розрахункiв з дебiторами. 

 

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть 

фiнансування для виконання чинних зобов'язань в мiру їх настання. Товариство здiйснює 

контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За 

допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими 

iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi 

активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi в Товариствi є оборотнi активи, якi 

забезпечують своєчасне виконання зобов'язань. 

 

Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають довгострокову реструктуризовану 

заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi 

зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi 

товариства.  

 

Товариство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi 

господарської дiяльностi пiдприємства. 

 

Рентабельнiсть власного капiталу (вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi 

власного капiталу) складає 22,8%. 

 

Вразливiсть до ризику грошових потокiв. 

 

Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненнi 

господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi 

грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента. 

 

Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають довгострокову реструктуризовану 

заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi 

зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi 

товариства.  

 

Товариство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi 

господарської дiяльностi пiдприємства. 

 

Вразливiсть до кредитного ризику 



 

На дiяльнiсть Товариства може мати вплив ризик того, що одна зi сторiн операцiй з фiнансовими 

iнструментами стане причиною понесення фiнансових збиткiв iншої зi сторiн, внаслiдок 

невиконання своїх зобов'язань по договору. Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами 

та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи 

непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання за операцiями. Рiвень кредитного ризику 

регулюється в оперативному режимi. 

 

Вразливiсть до ринкового ризику 

 

Ринковi ризики можуть виникати у зв'язку з вiдкритими позицiями по iноземнiй валютi, 

вiдсотковим активам та зобов'язанням та iн., що перебувають пiд впливом значних ринкових 

змiн. 

 

Вразливiсть до iнших ризикiв 

 

Полiтика з управлiння ризиками ВАТ "Тернопiльобленерго" орiєнтована на визначення, аналiз i 

управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ними, а 

також постiйний монiторинг за їх рiвнем, дотриманням встановлених обмежень та полiтики 

управлiння ризиками. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi 

розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть 

чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є забезпечення достатнього фiнансування 

операцiйної дiяльностi Компанiї, яке досягається за рахунок керування дебiторською 

заборгованiстю та за рахунок дотримання умов платежiв за кредиторською заборгованiстю.  

 

Компанiя аналiзує та оцiнює свою лiквiднiсть за допомогою системи фiнансових коефiцiєнтiв, 

якi дозволяють зiставити вартiсть поточних активiв, що мають рiзний ступiнь лiквiдностi, iз 

сумою поточних зобов'язань. 

 

При управлiннi ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства значною мiрою покладається на 

власнi рiшення у плануваннi й пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та забезпеченнi достатнiх 

грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових 

зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року. 

 

Товариство має "важку" структуру активiв - частка необоротних активiв до валюти балансу 

становить 92,9%. Це свiдчить про значнi накладнi витрати i високу чутливiсть до змiн виручки. 

Також Товариство має програми капiтального будiвництва, якi фiнансуються як за рахунок 

чинних потокiв грошових коштiв вiд господарської дiяльностi, так i за рахунок залученого 

капiталу. За 9 мiс. 2021 року робочого капiталу було недостатньо для поточних потреб 

Товариства, вiдповiдно для фiнансування необоротних активiв використовувалися поточнi 

зобов'язання, тобто застосовувалася агресивна полiтика фiнансування.  

 

Покращення лiквiдностi Товариства можливе наступними засобами:  

 

- зниження зобов'язань за рахунок збалансування грошових витрачань  постачальникам 

/кредиторам за авансами отриманими з термiнами виконання робiт, надання послуг; 

 

- забезпечення наявностi робочого капiталу як критерiю достатнього рiвня лiквiдностi; 

 



- збалансування дебiторської та кредиторської заборгованостi; 

 

- збiльшення обсягiв розподiлу; 

 

- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв за рахунок планування, складання 

платiжного календаря або бюджетного звiту про рух грошових коштiв. 

 

 

 

Прiоритетними завданнями ВАТ "Тернопiльобленерго" є забезпечення безперервної роботи, 

виконання iнвестицiйної програми розвитку електричних мереж,  забезпечення параметрiв 

якостi  електричної енергiї та збереження кадрового складу працiвникiв. 

 

Енергетичнiй сферi дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного 

процесу виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв 

контролю. 

 

Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Основними ризиками та 

невизначеностями в дiяльностi Товариства є:  

 

  - невизначенiсть щодо строкiв закiнчення карантину, спричиненого коронавiрусом 

SARS-CoV-2, та оновлення дiлової дiяльностi в Українi, в зв'язку iз чим є ризик зниження 

обсягiв споживання електричної енергiї;  

 

  - дефiцит коштiв при виконаннi заходiв зi стандартних приєднань; 

 

                - потенцiйнi реформи в iснуючiй системi встановлення тарифiв, бюджетний 

дефiцит та нестача бюджетних коштiв для багатьох державних та нещодавно приватизованих 

пiдприємств для поточного погашення зобов'язань;  

 

  - зменшення платоспроможностi споживачiв; 

 

  - кризовi явища в економiцi України; 

 

  - кризовi явища у внутрiшнiй та зовнiшнiй политицi України. 

 

Стратегiя управлiння ризиками у Товариствi базується на дотриманнi принципу беззбиткової 

дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю та 

рiвнем ризикiв, що приймає на себе Товариство.  

 

Метою стратегiї є створення ефективної системи управлiння ризиками для виконання поточних 

та стратегiчних цiлей Товариства iз застосуванням вiдповiдних полiтик, методiв та засобiв 

управлiння та контролю за ризиками, що генеруються зовнiшнiм середовищем, структурою 

активiв та пасивiв та бiзнес-процесами Товариства.  

 

Основнi функцiї стратегiї управлiння ризиками:   

 

  - систематичне здiйснення iдентифiкацiї, вимiрювання, контролю, мiнiмiзацiї та 

монiторингу ризикiв, з якими стикається Товариство, з метою забезпечення виконання основної 

мети системи управлiння ризиками;   

 



  - удосконалення механiзмiв управлiння ризиком для пiдвищення його фiнансової 

стiйкостi до впливу ризикiв, притаманних пiдроздiлам Товариства в процесi виконання ними 

своїх функцiй;   

 

  - забезпечення безперебiйного виконання Товариством його дiяльностi.  

 

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Товариства, а кожний 

спiвробiтник несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що мають вiдношення до його обов'язкiв. 

Процес управлiння ризиками у Товариства полягає в розробцi, затвердженнi, впровадженнi 

вiдповiдних норм та процедур, спрямованих на мiнiмiзацiю усiх видiв ризикiв. Керiвництво 

продовжує реалiзовувати заходи щодо подальшого покращення фiнансового стану Товариства. 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво ВАТ "Тернопiльобленерго" стверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та 

збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, у рамках фiнансової 

звiтностi. Промiжний звiт керiвництва, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 

Закону "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", мiстить достовiрну та об'єктивну 

iнформацiю щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на 

промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть станом на 30.09.2021 року розкриває всi вiдомi питання, якi мають 

вiдношення до здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi 

умови, подiї i плани керiвництва. В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або 

якого-небудь iншого припинення дiяльностi Товариства. 

 


