
Титульний аркуш 
 

31.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 659/11 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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 4 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 31.01.2022 

 (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  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

4.1), 4.2), 4.3) Iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що її заповнення не є обов'язковим при 

розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал. 

 

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. 

 

22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi вiдсутня в зв'язку з тим, що її заповнення не є обов'язковим при розкриттi промiжної 

iнформацiї за 4-й квартал. 

 

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

оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть вiдсутня, а, вiдповiдно, не перевiрена 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) 

 2165 

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  

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 тарифом" 

1468 20.11.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

 

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./мiс. 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./мiс. 

 

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. 

 



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 Товариство не випускало. 

 



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. Вiдповiдно до ст.47 Закону України "Про ринок 

електричної енергiї" ВАТ "Тернопiльобленерго" зобов'язане забезпечити вiдчуження частки  

 

в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач".  

 

 

 

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 Товариствав у 

зв'язку з приведенням 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 веде виключно Центральний депозитарiй або Нацiональний банк 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 11.11.2014 р. № 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. 

 

 

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва ВАТ "Тернопiльобленерго" за четвертий 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 четвертого 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 четвертий 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. 

 

В своїй дiяльностi ВАТ "Тернопiльобленерго" дотримується чинного законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства, якi розмiщенi на веб-сайтi в мережi Iнтернет: 

www.toe.com.ua. За 2021 рiк фiнансово-економiчнi умови, в яких доводиться працювати ВАТ 

"Тернопiльобленерго", залишаються складними, як i в минулому роцi. Ускладнила роботу також 

пандемiя COVID-19. Продовжують дiяти iнфляцiйнi процеси, що знаходять своє вираження у 

зростаннi цiн на матерiали, обладнання та енергетичнi ресурси, зменшеннi платоспроможностi 

споживачiв. 

 

На 2021 рiк Товариству затверджено жорсткi тарифи на розподiл електроенергiї, що з 

урахуванням росту цiн зменшує нашi можливостi в надходженнi реальних коштiв, в той час, коли 

потреби в них зростають.  

 

На 2021 рiк Товариству затверджено тарифи на розподiл електроенергiї в умовах стимулюючого 

регулювання, що дало можливiсть збiльшити дохiд з урахуванням вимог НКРЕКП. Разом з тим 

пiдприємство вiдчуває нестачу обiгових коштiв через значне збiльшення робiт iз стандартного 

приєднання споживачiв (встановленi НКРЕКП ставки на стандартне приєднання не покривають 

витрати на виконання робiт з приєднання). 

 

На 2021 рiк Товариству затверджено тарифи на розподiл електроенергiї в умовах стимулюючого 

регулювання, що дало можливiсть збiльшити дохiд з урахуванням вимог НКРЕКП. Разом з тим 

пiдприємство вiдчуває нестачу обiгових коштiв через значне збiльшення робiт iз стандартного 

приєднання споживачiв (встановленi НКРЕКП ставки на стандартне приєднання не покривають 

витрати на виконання робiт з приєднання).Головним завданням економiчної i фiнансової служб 

залишається подальше впровадження систем оптимiзацiї фiнансових, трудових та матерiальних 

ресурсiв шляхом вдосконалення методiв планування, суворе дотримання структурними 

одиницями доведеного бюджету витрат, поглиблення економiчного аналiзу дiяльностi 

структурних пiдроздiлiв з метою виявлення резервiв витрат. В поточнiй роботi необхiдно 

концентрувати увагу на забезпеченнi отримання прибутку не нижче запланованого рiвня. В 

поточнiй роботi необхiдно концентрувати увагу на забезпеченнi встановлених НКРЕКП 



параметрiв якостi електричної енергiї. 

 

10 грудня 2021 року на засiданнi Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), Постановою № 2508 схвалено 

Iнвестицiйну програму ВАТ "Тернопiльобленерго" на 2022 рiк. За основу розробки iнвестицiйної 

програми Товариства прийнято "План розвитку системи розподiлу ВАТ "Тернопiльобленерго" на 

2022-2026 роки" та Схему перспективного розвитку системи розподiлу 20(35) кВ та вище на 

перiод з 2021 до 2030 рр. ВАТ "Тернопiльобленерго". Згiдно з iнвестицiйною програмою 

основним напрямком iнвестицiйних витрат є вiдновлення i реконструкцiя електричних 

розподiльних мереж 110-20 кВ оператора системи розподiлу ВАТ "Тернопiльобленерго", а також 

мереж 10-0,4 кВ в Тернопiльськiй областi.  

 

01 грудня 2021 року на засiданнi НКРЕКП прийнято постанову № 2410 про схвалення Плану 

розвитку системи розподiлу ВАТ "Тернопiльобленерго" на 2022-2026 роки. Основними 

напрямками даного Плану розвитку системи розподiлу ВАТ "Тернопiльобленерго" на перiод 

2022-2026 рр. (надалi "План розвитку") є будiвництво, реконструкцiя та модернiзацiя 

електричних мереж 6(20)-110 кВ в межах здiйснення дiяльностi Товариства. План передбачає 

комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану електричних мереж з 

урахуванням пiдготовки їх роботи в несприятливих погодних умовах, осiнньо-зимовий перiод на 

2022-2026 рр., що полiпшить надiйнiсть, якiсть та дозволить забезпечити безперервне 

електропостачання споживачiв Товариства. До таких заходiв вiдносяться модернiзацiя та 

реконструкцiя кабельних та повiтряних лiнiй, а також електрообладнання 6(20)-110 кВ та 

комутацiйного обладнання пiдстанцiй 110-35 кВ. Окрiм того затверджено план розвитку 

електричних мереж шляхом будiвництва нових ПЛ-110 кВ та ПС 110/10 кВ. Особливу увагу 

придiлено мережам 110 кВ м. Тернопiль, якi на даний час не вiдповiдають вимогам щодо 

конфiгурацiї та надiйностi живлення споживачiв в умовах стрiмкої розбудови мiста та зростання 

потужностi споживання. Низка заходiв передбачає модернiзацiю i реконструкцiю мереж з 

впровадженням перспективного устаткування, автоматизованих систем керування, систем 

релейного захисту та протиаварiйної автоматики.  

 

Важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову 

звiтнiсть:  

 

  - вiдповiдно до 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 продовжили до 31 грудня 2021 р.;  

 

  - постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далi - НКРЕКП) вiд 30 липня 2021 року № 1227 внесено змiни 

до постанови НКРЕКП вiд 08 квiтня 2020 року № 766 "Про дiї учасникiв ринку електричної 

енергiї у перiод дiї карантину та обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-19)" та встановленi граничнi цiни на ринку "на добу наперед" i 

внутрiшньодобовому ринку. Це призвело до рiзкого пiдвищення цiни на куповану електроенергiю 

починаючи з серпня 2021 року, що значно збiльшило вартiсть технологiчних витрат електричної 

енергiї на її розподiл, без збiльшення джерел їх вiдшкодування;  

 

  - 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. 

 

Енергетичнiй сферi дiяльностi притаманнi ризики, яким управляють за допомогою постiйного 

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

контролю. 

 

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. Вiн 

охоплює всi органiзацiйнi рiвнi i пiдроздiли Товариства. 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.  

 

Опис основних ризикiв та невизначеностей.  

 

Спецiального документу, яким би описував характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками, в Товариствi не затверджували. Проте при здiйсненнi внутрiшнього 

контролю використовуються рiзнi методи, якi включають такi елементи: бухгалтерський 

фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерський 

управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка 

документiв, перевiрка правильностi арифметичних розрахункiв, дотримання правил облiку 

окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i 

простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в 

цiлях управлiння пiдприємством. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної 

дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi 

ризики, включають грошовi кошти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: кредитний ризик, управлiння капiталом, ризик лiквiдностi, 

ринковий ризик, валютний ризик. Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, та вразливiсть 

до них:  

 

 

 

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. Чинником, який 

може негативно вплинути на лiквiднiсть пiдприємства у майбутньому, є невчасна оплата 

"захищеними споживачами" витрат на розподiл електричної енергiї, згiдно "Порядку 

забезпечення постачання електричної енергiї захищеним споживачам" затвердженої Кабiнетом 

Мiнiстрiв України Постановою № 1209 вiд 27.12.2018 року, а також виконання робiт зi 

стандартного приєднання споживачiв в умовах, коли затвердженi НКРЕКП ставки приєднання не 

вiдшкодовують вартiсть виконання таких робiт.  

 

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та вдосталь 

фiнансування для виконання чинних зобов'язань в мiру їх настання. Основними джерелами 

забезпечення лiквiдностi в Товариствi є оборотнi активи, якi дозволяють своєчасно виконувати 

зобов'язання. 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.  

 

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. 

 



Товариство 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. 

 

Для мiнiмiзацiї такого ризику Товариство здiйснює процеси бюджетування та управлiння 

грошовими коштами, щоб забезпечити наявнiсть адекватних коштiв для задоволення 

бiзнес-вимог. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає 

заходiв, для запобiгання їх зниження. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому 

обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi.  

 

Покращення лiквiдностi Товариства можливе наступними засобами:  

 

  - зниження зобов'язань за рахунок збалансування грошових витрат  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. 

 

 

 

Вразливiсть до ризику грошових потокiв 

 

Товариство схильне до ризику грошових потокiв, як i всi пiдприємства, оскiльки 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. 

 

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 

фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, за 

необхiдностi створюються резерви пiд знецiнення. 

 

 

 

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. Управлiння кредитним ризиком 

здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. 

Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.  

 

 

 

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. 

Змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи та зобов'язання. Так регулятор ринку 

НКРЕКП встановлює державнi регульованi цiни i тарифи на послуги з розподiлу електричної 

енергiї.  

 

 

 

Вразливiсть до iнших ризикiв 

 

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

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

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

ризиками. Управлiння ризиками керiвництво Товариства здiйснює 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 Товариства, яке досягається за рахунок керування дебiторською 

заборгованiстю та за рахунок дотримання умов платежiв за кредиторською заборгованiстю.  

 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики як:  

 

  - 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 

розподiлу 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;  

 

  - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

 



  - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики;  

 

  - кризовi явища в економiцi України; 

 

  - кризовi явища у внутрiшнiй та зовнiшнiй политицi України. 

 

  - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

  - зменшення платоспроможностi споживачiв; 

 

  - непередбаченi дiї конкурентiв;  

 

  - свiтовi спади економiки (вiйськовi конфлiкти, пандемiя та iншi). 

 

Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає.  

 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  

 

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

працiвник 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.  

 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. 

 

Керiвництво продовжує реалiзовувати заходи щодо подальшого покращення фiнансового стану 

Товариства. Прiоритетними завданнями ВАТ "Тернопiльобленерго" є забезпечення безперервної 

роботи, виконання iнвестицiйної програми розвитку електричних мереж,  забезпечення 

параметрiв якостi  електричної енергiї та збереження кадрового складу працiвникiв. 

 

 

 



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

iнформацiя емiтента станом на 31.12.2021 року розкриває всi вiдомi питання, якi мають 

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

умови, подiї i плани керiвництва. 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. 

 

В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або якого-небудь iншого припинення 

дiяльностi Товариства. 

 

 

 


