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СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

2. Відокремлення Оператора 

2.1. З метою виконання у ВАТ «Тернопільобленерго» Закону України «Про 

ринок електричної енергії» видано Наказ від 17.07.2017 року №130, яким  

створено робочу групу в складі відповідальних працівників Товариства. 

На виконання вищезгаданого наказу виконано наступні заходи: 

- організовано вивчення вимог Закону України «Про ринок електричної 

енергії» працівниками Товариства; 

- доведено до відома працівників всіх структурних підрозділів Товариства 

про необхідність використання в роботі норм вказаного Закону. 

2.2. На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо 

поділу видів діяльності з постачання та розподілу електричної енергії  ВАТ 

«Тернопільобленерго» видано Наказ від 30.03.2018 № 68 «Про виконання Закону 

України «Про ринок електричної енергії» щодо поділу видів діяльності». 

На виконання  даного наказу  виконано наступні заходи:  

- розроблено заходи по відокремленню видів діяльності з врахуванням 

особливостей діяльності Товариства із встановленими термінами виконання; 

- створено  юридичну особу-постачальника електроенергії  ТОВ 

«Тернопільелектропостач» для забезпечення функціонування постачальника 

універсальних послуг на території Тернопільської області; 

- визначено організаційну структуру постачальника та оператора системи 

розподілу; 

- відокремлено за функціональними обов’язками персонал, який забезпечує 

діяльність ВАТ «Тернопільобленерго» як постачальника електричної енергії та 

персонал, який забезпечує виконання Товариством функцій передачі;  

2.3. ВАТ «Тернопільобленерго» здійснює свою діяльність за 

місцезнаходженням (м. Тернопіль, вул. Енергетична 2), де не розташовані 

суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або 

передачі, та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрований 

суб’єкт господарювання.  

Товариство має власну торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі 

Інтернет (https://www.toe.com.ua/), що відмінні від найменування і торговельної 

марки (знака) та власного веб-сайту електропостачальника. На веб-сайті ВАТ 

«Тернопільобленерго»  міститься інформація, пов’язана виключно з діяльністю 

Оператора. 

Місцезнаходження структурних підрозділів ВАТ «Тернопільобленерго»:  

№ 

з/п 
Адреса 

Найменування 

структурних підрозділів 

1. м. Тернопіль, вул. Франка, 18 РЕМ м.Тернопіль 
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2. м. Бережани, вул. Шевченка 146 Бережанський РЕМ 

3. м. Борщів, вул. С.Бандери,152 Борщівський РЕМ 

4. м. Бучач, вул. Енергетична, 1 Бучацький РЕМ 

5.  смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого,75 Гусятинський РЕМ 

6. м. Заліщики, вул.Українська,100а Заліщицький РЕМ 

7. м. Збараж, вул. Залізнична, 13 Збаразький РЕМ 

8. м. Зборів, вул. Козацька, 23 Зборівський РЕМ 

9. смт. Козова, вул. Грушевського, 5а Козівський РЕМ 

10. м. Кременець, вул. Лятуринської, 14 Кременецький РЕМ 

11. м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 49 Лановецький РЕМ 

12. м. Монастириська, вул. Шевченка, 43а Монастириський РЕМ 

13. смт. Підволочиськ, вул.С.Бандери, 5 Підволочиський РЕМ 

14. м. Підгайці, вул. Шевченка , 50а Підгаєцький РЕМ 

15. м. Теребовля, вул. Покрівка, 3 Теребовлянський РЕМ 

16. м.Чортків, вул. Копичинецька, 99 Чортківський РЕМ 

17. м Тернопіль, вул. Франка,18 Тернопільський РЕМ 

18. м. Шумськ, вул. Енергетична, 8 Шумський РЕМ 

 

2.4.ТОВ «Тернопільелектропостач», що здійснює господарську діяльність з 

постачання електричної енергії, знаходиться за юридичною адресою  46010, м. 

Тернопіль, пр-т Злуки 2в, відмінною від юридичної адреси Оператора ВАТ 

«Тернопільобленерго», має власний веб-сайт https://www.tepo.com.ua. 

 ТОВ «Тернопільелектропостач» уклало із ВАТ «Тернопільобленерго»  

договір оренди приміщень від 29.12.2018 року №412 в адміністративних районах 

Тернопільської області для розміщення своїх структурних підрозділів, які на 

сьогоднішній день територіально розміщені в приміщеннях РЕМів. 

Приміщення, що орендуються, знаходяться у відокремлених приміщеннях 

адміністративних будівель районів електричних мереж Оператора.  

Персонал постачальника розміщений виключно в орендованих приміщеннях. 

Разом з тим не у всіх структурних підрозділах Оператора розміщена наглядна 

інформація, яка однозначно свідчить про розташування в орендованих 

приміщеннях іншої юридичної особи – ТОВ «Тернопільелектропостач». Так, в 

деяких районах відсутні інформаційні таблички з назвою структурного 

підрозділу ТОВ «Тернопільелекропостач». Окремі входи для входу в орендоване 

ТОВ «Тернопільелектропостач» приміщення на даний час є не у всіх районних 

підрозділах. 

  З цього приводу Уповноваженим висловлено зауваження керівництву 

Оператора та керівникам РЕМів і дано відповідні рекомендації щодо 

виправлення ситуації. 

https://www.tepo.com.ua/
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Строк дії вищезгаданого договору закінчився 31 грудня 2019 року.   

Керівництвом ТОВ «Тернопільелектропостач» проводиться робота щодо 

укладення договорів оренди приміщень для розміщення своїх структурних 

підрозділів в адміністративних районах області  за межами приміщень РЕМів з 

метою їх повного територіального відокремлення.  

2.5. ВАТ «Тернопільобленерго» не використовує з вигодою для себе та/або 

своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб’єкта 

господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб’єкт 

господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе. 

Відповідно до Наказу ВАТ «Тернопільобленерго» від 30.03.2018 № 68 «Про 

виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо поділу видів 

діяльності» Оператор та його персонал  при здійсненні своєї діяльності жодним 

чином не створюють враження, що вони пов’язані з електропостачальником ТОВ 

«Тернопільелектропостач» у рамках вертикально інтегрованого суб’єкта 

господарювання.  

 2.6. Оператор ВАТ «Тернопільобленерго» здійснює купівлю електричної 

енергії на ринку електричної енергії відповідно до вимог, передбачених Законом 

України «Про ринок електричної енергії» виключно для компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами 

Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.  

 Із запровадженням ринку електричної енергії з 01.07.2019 року ВАТ 

«Тернопільобленерго» здійснювало закупівлю електричної енергії на  аукціонах 

виключно для  компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

передачу та розподіл електричними мережами у відповідності до вимог 

Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 

електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою КМУ 

№483 від 03.06.2019 року із змінами, внесеними постановою КМУ №512 від 12 

червня 2019 року. 

 Відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019 № 803 «Про внесення змін до 

Положення про покладання спецобов’язків на учасників ринку електричної 

енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування 

ринку електричної енергії» ВАТ «Тернопільобленерго» здійснювало закупівлю 

електричної енергії для  компенсації технологічних витрат електричної енергії на 

її передачу та розподіл електричними мережами у гарантованого покупця.  

 Уповноваженою особою з питань відповідності здійснюється щоденний 

моніторинг результатів торгів на аукціонах із закупівлі Оператором електричної 

енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу 

та розподіл електричними мережами. 
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ТОВ «Тернопільелектропостач» здійснювало постачання електричної енергії 

ВАТ «Тернопільобленерго» для забезпечення потреб електроустановок  у 

відповідності до  Договорів  від 28.12.2018 №400 «Про постачання електричної 

енергії споживачу», від 04.02.2019 № 80 «Про постачання електричної енергії 

споживачу», від 12.03.2019 № 142 «Про постачання електричної енергії 

споживачу», від 01.08.2019 р. №470/1 «Про постачання електричної енергії 

споживачу» та від 15.10.2019 року №549 «Про постачання електричної енергії 

споживачу», який діє до 30.06.2020 року, є публічним і відповідає вимогам 

Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року 

№312.  

3. Незалежність Оператора 

 

3.1. Управління Оператором ВАТ «Тернопільобленерго» здійснюється 

Загальними Зборами акціонерів, Спостережною радою, Правлінням Товариства. 

3.2. З метою виконання п.3.2. Програми Оператором внесено зміни до 

посадових інструкцій  керівників виконавчого органу, керівників усіх рівнів 

управління  щодо заборон, викладених в цьому пункті. 

За звітний період порушень заборон, визначених наказом ВАТ 

«Тернопільобленерго» від 30.03.2018 № 68 «Про виконання Закону України 

«Про ринок електричної енергії» щодо поділу видів діяльності» під час 

виконання заходів з відокремлення, не  виявлено. 

3.3. З метою забезпечення виконання п.3.2. Програми відповідності рішенням 

правління Товариства від 27.12.2018 року затверджено Положення про 

незалежність та запобігання дискримінації у взаємовідносинах ВАТ 

«Тернопільобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та 

суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або 

передачі електроенергії. 

3.4. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку 

виконання Оператором вимог даного Положення, за результатами якої виявлено 

наступне. 

Посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», відповідальні за управління 

оператором системи розподілу, діють та приймають управлінські рішення, 

пов'язані з операційною діяльністю ВАТ «Тернопільобленерго», експлуатацією, 

обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням 

персоналом, приймають відповідні рішення з питань, віднесених до їхньої 

компетенції, самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання 

електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до 

складу якого входить Оператор. 
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Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом ухвалення 

відповідних колегіальних рішень Правлінням, а також виданням наказів та 

розпоряджень одноособово Головою правління Товариства.  Головний інженер 

та директори за напрямками діяльності Товариства   приймають рішення з 

питань, віднесених до їх компетенції, та видають із зазначених питань 

розпорядження. 

Так за  2019 рік видано 275 наказів по ВАТ «Тернопільобленерго», які 

регулюють питання експлуатації, обслуговування і розвитку системи розподілу 

та інші питання господарської діяльності оператора. 

3.5. Втручання вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання  у 

вирішення питань забезпечення доступу до системи розподілу, надання послуг з 

приєднання до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, 

планування розвитку системи розподілу, забезпечення безпечного, надійного, 

ефективного функціонування систем розподілу, комерційну діяльність, 

укладення договорів та здійснення витрат на ведення діяльності оператора 

системи розподілу не виявлено. 

 Наявність вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання 

(посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або 

постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта 

господарювання, до складу якого входить Оператор не виявлено. 

  3.6. Змін у переліку суб’єктів господарювання, які перебувають під прямим 

або опосередкованим контролем Оператора та/або здійснюють контроль над 

Оператором, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а 

також у видах діяльності таких суб’єктів господарювання за звітний період не 

відбулося. 

3.7. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та 

інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора 

системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, 

передбачених Законом та Програмою відповідності. 

ВАТ «Тернопільобленерго» є комплексною структурою для здійснення 

експлуатаційного обслуговування електролiнiй i трансформаторних пiдстанцiй 

напругою 110-35 кіловольт, розподільчих електромереж 10-0,4 кіловольт, 

розподілу електричної енергії споживачам Тернопільської області. 

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку 

4.1. ВАТ «Тернопільобленерго» надає послуги з приєднання до системи 

розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи 

розподілу електричної енергії відповідно до  Закону України «Про ринок 

електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність Оператора. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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4.2. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку 

дотримання Оператором принципів недискримінаційного та прозорого доступу 

до системи розподілу електричної енергії всіх учасників ринку електричної 

енергії (користувачів). Зокрема вивчено питання укладання договорів про 

приєднання до системи розподілу та виконання робіт згідно цих договорів.   

4.3.   За   2019 рік ВАТ «Тернопільобленерго»  укладено наступні   договори 

про приєднання із замовниками, електроустановки яких за ознаками 

відповідають:      

- нестандартним приєднанням - 336 договорів; 

- першому та другому ступеням стандартного приєднання у міській 

місцевості - 928 договорів; 

- першому та другому ступеням стандартного приєднання у сільській 

місцевості - 1769 договорів; 

  - електроустановки генерації, які за ознаками відповідають  стандартним 

приєднанням – 953  договори. 

- електроустановки генерації, які за ознаками відповідають нестандартним 

приєднанням – 33  договори. 

4.4. Протягом  2019 року ВАТ «Тернопільобленерго» завершено роботи по 

договорах про приєднання до систем розподілу електричної енергії 

електроустановок замовників, які за ознаками відповідають:  

-   нестандартним приєднанням - 47 договорів на суму  33316,749,00 тис.грн.; 

- першому та другому ступеням стандартного приєднання у міській 

місцевості - 856 договорів на суму  31389,352 тис грн.; 

- першому та другому ступеням стандартного приєднання у сільській 

місцевості – 1483 договора на суму  70771,445  тис.грн.; 

  - електроустановки генерації, які за ознаками відповідають стандартним 

приєднанням  - 838 договорів на суму 59481,00 тис.грн. 

- електроустановки генерації, які за ознаками відповідають нестандартним 

приєднанням  - 12 договорів на суму 10424,00 тис.грн. 

4.5. Перевіркою виявлено наступну кількість договорів надання послуги з 

приєднання електроустановок замовників, строки виконання робіт яких не 

відповідають нормам Кодексу системи розподілу і були продовжені ВАТ 

«Тернопільобленерго» за погодженням сторін договору про приєднання. 

 

 Нестандартні 

приєднання 

Стандартні 

приєднання І ступеня 

Стандартні 

приєднання ІІ ступеня 

Всього договорів 47 1055 1284 

Продовжено строки 

виконання 
7 915 1183 
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Основні причини продовження строків надання послуги з приєднання 

електроустановок споживачів стандартного і нестандартного приєднання є 

наступними:  

- якщо реалізація послуги з приєднання потребує будівництва 

трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, або реконструкції існуючої із 

збільшенням встановленої потужності (тільки замовлення обладнання на заводі-

виробнику складає в часі від одного до півтора місяця, плюс час на його 

монтаж); 

- реалізація великих обсягів стандартних приєднань ІІ ступеня із замовленою 

до використання потужністю 30 кВт (протягом 2019 року реалізовано 876 таких 

приєднань, що склало 68% від всіх реалізованих стандартних приєднань ІІ 

ступеня, замовники яких в подальшому здійснюють генерацію електричної 

енергії за «зеленим тарифом»), які потребують значних обсягів будівництва і, як 

правило, будівництва окремої лінії від джерела живлення, а в окремих випадках 

– і самого джерела живлення; 

-якщо для реалізації послуги з приєднання виникає необхідність будівництва 

підстанції із здійсненням заходів із землевідведення, які в часі займають від 

трьох місяців до одного року, що збільшує строк надання послуги з приєднання. 

Скарг, заяв, звернень замовників щодо недотримання строків надання 

послуги з приєднання електроустановок, відмов або дискримінаційного 

ставлення до учасників ринку в питаннях приєднання до системи розподілу 

електроустановок замовників не виявлено. 

4.6. Станом на 01.01.2020 року до Договору електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електричної енергії приєдналися 192  

електропостачальники, які отримали доступ до електричних мереж на території 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ВАТ 

''Тернопільобленерго ''.  

Скарг і зауважень від електропостачальників щодо відмов або зволікань при  

заключенні договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії не 

виявлено. 

 4.7. ВАТ «Тернопільобленерго», дотримуючись Закону України «Про ринок 

електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та 

прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку 

електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу 

систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. 

4.8. Станом на 01.01.2020 року в діяльності Оператора (та його персоналу) не 

виявлено випадків втручання в  операційну діяльність та діяльність на ринку 

електричної енергії суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з 

виробництва та/або постачання електричної енергії, які входять до складу 
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вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить 

Оператор. 

4.9. В результаті перевірки посадових інструкцій ВАТ «Тернопільобленерго» 

виявлено, що з  метою запобігання дискримінації учасників ринку електричної 

енергії внесено зміни в посадові інструкції керівного складу управління 

Товариства, керівників структурних підрозділів, виробничого персоналу, які 

забезпечують виконання вимог п. 4.5. Програми відповідності. 

Також внесено відповідні зміни в інструкції, правила, положення для 

забезпечення виробничих процесів з метою дотримання  вимог законодавчих, 

нормативно-правових, локальних актів та технічних норм і регламентів щодо 

запобігання та усунення дискримінації учасників ринку. 

Проводиться постійний моніторинг всіх напрямків діяльності Товариства з 

висвітленням відповідної інформації на веб-сайті. 

4.10. ВАТ «Тернопільобленерго» відповідно до Закону про ринок 

електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-

правових актів та установчих документів визначено перелік послуг, що 

надаються Оператором учасникам ринку та забезпечено оприлюднення 

інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора з 

дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації: 

- послуга з розподілу, тарифи на послуги з розподілу електричної енергії  

https://www.toe.com.ua/index.php/taryfy-na-posluhy-z-rozpodilu-elektrychnoi-

enerhii 

- послуги з приєднання, діючі ставки плати за приєднання   

https://www.toe.com.ua/dload/p2068-d-2018.pdf 

https://www.toe.com.ua/dload/p2069-d-2018_1.pdf 

Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку 

оприлюднення інформації щодо переліку послуг, які надаються Оператором 

учасникам ринку, умов і вартості таких послуг, на веб-сайті Оператора, 

дотримання строків оприлюднення та актуалізації такої інформації. 

На веб-сайті «ВАТ «Тернопільобленерго» висвітлена наступна інформація 

для споживачів: 

-тарифи на послуги з розподілу електричної енергії; 

-адреси та телефони для подачі показника у РЕМ; 

-порядок подання та розгляду звернень; 

-аварійні відключення; 

-планові відключення; 

-порядок зміни електропостачальника; 

-порядок введення в експлуатацію генеруючи установок приватних 

домогосподарств; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
https://www.toe.com.ua/index.php/taryfy-na-posluhy-z-rozpodilu-elektrychnoi-enerhii
https://www.toe.com.ua/index.php/taryfy-na-posluhy-z-rozpodilu-elektrychnoi-enerhii
https://www.toe.com.ua/dload/p2068-d-2018.pdf
https://www.toe.com.ua/dload/p2069-d-2018_1.pdf
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-компенсація споживачам; 

-інформація згідно Закону України від 10.12.2015 року №887-VIII «Про 

особливості доступу до інформації у сфері постачання електричної енергії; 

-права споживачів, передбачені законодавством; 

-порядок відключення/відновлення електроживлення споживача; 

-показники якості електроенергії та інш. 

4.11. Оператором упроваджено Положення про порядок взаємовідносин ВАТ 

«Тернопільобленерго» із іншими учасниками роздрібного ринку електричної 

енергії, де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія 

Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та 

за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для 

певних учасників ринку за рахунок інших. 

4.12. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку 

дотримання Оператором принципу недискримінаційності до наступного переліку 

внутрішніх процесів: 

-приєднання до системи розподілу; 

-надання послуг з розподілу; 

-виставлення рахунків за надані Оператором послуги; 

-діяльність кол-центрів; 

-зміна постачальника; 

-комунікація зі споживачами. 

Випадків недотримання Оператором принципу недискримінаційності при 

реалізації вищезгаданого переліку внутрішніх процесів не виявлено. 

 4.13. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено   перевірку 

стану  ознайомлення працівників Оператора з вимогами Положення  про 

незалежність та запобігання дискримінації. 

Всі працівники Оператора ознайомлені з Положенням під особистий підпис. 

4.14. Уповноваженою особою проведено перевірку роботи Інформаційно-

консультаційного центру по роботі із споживачами послуг ВАТ 

«Тернопільобленерго». Аналіз звернень/скарг/претензій, які  надійшли від 

споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» протягом 2019 року зведено в 

наступну таблицю. 

 

Питання для розгляду, 

порушені в 

зверненнях/скаргах/претензіях 

Поступило 

звернень/скарг/ 

претензій 

Вирішено 

позитивно 

по суті  

Відхилено 

без 

вирішення 

Дано 

роз’яснення 

Приєднання електроустановок 

до системи розподілу 
3897 3897 - - 

Надання послуги з розподілу 

електричної енергії 
2369 2369 - - 

Від’єднання споживачів від 

електричної мережі за борги з 
2838 2838 - - 
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оплати за спожиту 

електроенергію 

Невідповідність нормативам 

комерційного обліку 

споживання електричної енергії 

53 53 - 53 

Невідповідність параметрів 

якості електричної енергії 
60 40 20 40 

ВСЬОГО 9217 9197 20 93 

   

4.15. Наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» №250 від 27.12.2018 року 

затверджено Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та 

працівників  ВАТ «Тернопільобленерго» при здійсненні функцій та повноважень 

Оператора системи розподілу, в яких упроваджено механізм запобігання 

конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні 

посадових функцій та повноважень Оператора. 

Керівниками Товариства, директорами за напрямками, начальниками РЕМ, 

відділів, служб та структурних підрозділів ВАТ «Тернопільобленерго» 

забезпечено ознайомлення з цим наказом всіх підпорядкованих працівників. 

Випадків виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при 

здійсненні функцій та повноважень Оператора системи розподілу за звітний 

період  не виявлено. 

 

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання 

 

 5.1. Наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» №249 від 27 грудня 2018 року 

затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи у ВАТ 

«Тернопільобленерго».  

Даним Положенням запроваджено процедуру укладення договорів, якою 

визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного 

використання) товарів і послуг, у тому числі у суб’єктів господарювання, що 

входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально 

інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого 

суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. 

  5.2. Уповноваженим проведено моніторинг договорів, укладених між 

Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, у тому 

числі суб'єктами господарювання, що входять до складу або є  афілійованими 

підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в 2019 році. 

Результати моніторингу див. в додатку 1 до Річного звіту щодо виконання 

Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» за  2019 рік. 

5.3. В результаті моніторингу виявлено, що в 2019 році укладено 10 договорів 

між  ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Тернопільелектропостач». Про 

укладання 5-ти з них проінформовано Регулятор, в тому числі по 3-х договорах 
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порушено термін інформування (більше 10 робочих днів після укладення  

договору). Про укладання договорів від 25.07.2019 р №105/472(ремонт 

приміщень) та від 01.08.2019 р. №470/1 (постачання електричної енергії 

споживачу)інформація Регулятору не надавалася.  

Про виявлені порушення і недопустимість їх повторення в майбутньому 

попереджено керівництво Оператора та працівників, відповідальних за 

виконання вищезгаданої вимоги Програми. 

5.4. Необхідно взяти до уваги, що початком  набрання чинності Програми 

відповідності ВАТ «Тернопільобленерго», а, отже, і датою початку 

інформування Регулятора про укладання договорів є дата ухвалення НКРЕКП 

постанови від 18.06.2019 року №1044 «Про погодження Програми відповідності 

ВАТ «Тернопільобленерго». 

5.5. Укладення та виконання договорів здійснюються Оператором виключно 

на ринкових умовах та конкурентних засадах з недопущенням перехресного 

субсидіювання, контрагенти жодним чином не впливають на незалежність 

Оператора. 

Умови укладених договорів відповідають вимогам Закону України  «Про 

ринок електричної енергії» та Програми відповідності. 

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками 

ринку електричної енергії та третіми сторонами здійснюються Оператором 

виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність 

Оператора. 

6. Поводження з інформацією 

6.1. Наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» від 27.12.2018 року «Про 

затвердження Порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом»  

упроваджено правила поводження з інформацією, яка отримана Оператором у 

ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, що стосується його 

власної діяльності, становить комерційну таємницю і є конфіденційною 

(інформація з обмеженим доступом).   

6.2. Всі особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, під 

особистий підпис ознайомлені з Порядком роботи з інформацією з обмеженим 

доступом та підписали Зобов'язання про нерозголошення інформації з 

обмеженим доступом (далі - Зобов'язання), яке містить попередження про 

відповідальність за протиправні дії  з відомостями, що становлять інформацію з 

обмеженим доступом. 

6.3. Заступниками директора, директорами за напрямами, керівниками 

відділів і служб та структурних підрозділів забезпечується: 

- ознайомлення всіх підпорядкованих працівників з Порядком роботи з 

інформацією з обмеженим доступом; 
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- підписання підпорядкованими працівниками зобов’язання про 

нерозголошення інформації з обмеженим доступом з попередженням про 

відповідальність за протиправні дії з відомостями, що становлять 

інформацію з обмеженим доступом; 

- ознайомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю, які 

відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів здійснюють планові (позапланові) перевірки 

господарської діяльності товариства) з Порядком роботи з інформацією з 

обмеженим доступом, підписання ними Зобов’язання з попередженням та 

їх зберігання в матеріалах перевірок.  

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право 

доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз 

даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та 

файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до Наказу від 

01.04.2015 № 75 «Про впорядкування використання корпоративної мережі 

передачі даних та інформаційних ресурсів ВАТ «Тернопільобленерго». 

6.5.Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті 

Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно 

оновлюється. 

6.6.Уповноваженим перевірено порядок розміщення і оновлення реєстрів 

електропостачальників на веб-сайті Оператора. 

Перевіркою встановлено, що зміни в реєстр постачальників вносяться по мірі 

приєднання нових електропостачальників до умов Договору 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, а в 

реєстрі вказується дата приєднання до умов Договору. Так, станом на 1.10.2019 

року в реєстрі значилося 151 електропостачальник (дата приєднання до  умов 

договору - 24.09.2019 року), на кінець року  станом на 28.12.2019 року – 192 

електропостачальники. Тобто, реєстр своєчасно оновлюється і перелік 

електропостачальників,  розміщений на веб-сайті Опертора, є актуальним і 

відповідає реальній кількості електропостачальників, які приєдналися до умов 

Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії  на певну дату, і 

мають право постачати електричну енергію споживачам, приєднаним до системи 

розподілу Оператора. 

6.7.Обсяг публічної інформації щодо функціонування системи розподілу 

електричної енергії,  яка оприлюднена на веб-сайті оператора і не становить 

комерційну таємницю та не є конфіденційною  (інформація з обмеженим 

доступом), відповідає вимогам розділу 6 Програми відповідності та вимогам 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії. 
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6.8. Даний річний звіт не містить конфіденційної інформації та інформації, 

що становить комерційну таємницю Оператора і підлягає оприлюдненню на 

власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора. 

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками 

Оператора  

7.1.Уповноваженою особою з питань відповідності розроблено Заходи з 

контролю за виконанням Програми відповідності ВАТ 

«Тернопільобленерго», в яких передбачено контроль за виконанням та 

дотриманням положень Програми всіма структурними підрозділами та 

працівниками Оператора. 

7.2. Оператором прийнято наступні локальні нормативні акти, які містять 

положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до 

законодавства та Програми відповідності: 

- наказ від 30.03.2018 № 68 «Про виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо поділу видів діяльності»; 

- положення про незалежність та запобігання дискримінації у 

взаємовідносинах ВАТ «Тернопільобленерго» з вертикально інтегрованим 

суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, що здійснюють 

діяльність з виробництва та/або постачання електроенергії; 

- положення про порядок взаємовідносин ВАТ «Тернопільобленерго» із 

іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії;  

- правила запобігання конфлікту інтересів. 

7.3. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку 

наявності в трудових договорах та інших внутрішніх документах,  укладених між 

Оператором та його персоналом, наявність положень, які передбачають   

можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади 

призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або 

усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання 

відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт 

інтересів. 

7.4. Перевіркою встановлено, що Оператором створено і ведеться внутрішній 

реєстр, який підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його 

консультанти та уповноважені представники поінформовані про суть  Програми 

відповідності та зобов’язані її виконувати. Даний реєстр зберігається у відділі 

кадрів Оператора. Нові працівники Оператора отримують відповідні 

рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми до початку виконання своїх 

повноважень або посадових обов’язків. 

7.5. Уповноваженою особою з питань відповідності розроблена 

мультимедійна презентація Програми відповідності, з використанням якої  
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проводяться тренінги з працівниками апарату Оператора та РЕМ  з метою 

наглядного і більш детального роз’яснення положень Програми і забезпечення її 

неухильного    виконання.  

7.6. Рішенням правління ВАТ «Тернопільобленерго» від 27.12.2018 року 

затверджено Порядок  врегулювання спорів, що виникають у ході виконання 

Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго».  

Спорів з питань  незалежності Оператора між персоналом Оператора та 

персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими 

підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або 

вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить 

Оператор, в ході виконання Програми за звітний період не виникало.   

 

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов’язків 

 

8.1. Згідно  трудового договору Уповноваженому створено належні фінансові 

та організаційні умови для здійснення моніторингу  виконання  Програми 

відповідності. 

8.2. Під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття 

відповідних заходів персонал Оператора з розумінням ставиться до вимог 

Уповноваженого та надає необхідну інформацію щодо виконання Програми в 

межах своєї компетенції. 

8.3. Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та 

отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення. 

8.4. Уповноваженому  забезпечено доступ до даних та інформації Оператора, 

вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів 

господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого 

суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого 

щодо виконання Програми. 

8.5. Уповноваженого завчасно повідомляють про проведення запланованих 

нарад виконавчого органу та керівництва Оператора і надають  всю інформацію, 

необхідну для участі у них.  

  

Додаток 1 на 2-х арк.: Результати моніторингу договорів, укладених між 

Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом  господарювання, в 2019 

році. 

 

 

Уповноважена особа з питань відповідності 

ВАТ «Тернопільобленерго»                                                    Л.В.Наноцький 



Додаток 1 до Річного звіту щодо виконання Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленего» за  2019 рік 

Результати моніторингу договорів, укладених між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом  господарювання в 2019 році 

 

Сторони договору 
№ договору, 

назва 

Предмет 

договору 
Ціна (грн) 

Кількість 

продукції 

(робіт, 

послуг) 

Дата 

початку 

договору 

Термін дії 

договору 

Вих №№ 

повідомлень 

НКРЕКП 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

замовник 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- виконавець 

31  

Про надання 

послуг 

Розміщення на 

рахунках 

виконавця 

інформаційних 

повідомлень 

 

1000,00 Кошторис, 

акт  здачі-

приймання 

робіт  

22.01.2019 р. 22.02.2019 р. - 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

споживач 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- постачальник 

80 

Про постачання 

електричної 

енергії 

споживачу 

Електрична 

енергія 

3 869 125,92 19 800 000 

кВт.год 

04.02.2019 30.06.2019 - 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

споживач 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- постачальник 

142 

Про постачання 

електричної 

енергії 

споживачу 

 

Електрична 

енергія 

3 995 910,60 1 930 000 

кВт.год 

12.03.2019 31.07.2019 - 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

виконавець 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- замовник 

 

105/472 Поточний 

ремонт 

приміщень 

96 000,00 Кошторис, 

акт здачі-

приймання 

робіт  

25.07.2019 р. 31.12.2019 р. Не 

проінформовано 

Регулятора 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- постачальник 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

споживач 

 

470/1 

Про постачання 

електричної 

енергії 

Публічний 

договір 

Електрична 

енергія 

Згідно 

комерційної 

пропозиції 

постачальника 

(зазначається у 

рахунках на 

оплату) 

 

 01.08.2019 р. 15.10.2019 р.  Не 

проінформовано 

Регулятора 



ВАТ «Тернопільобленерго» - 

виконавець 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- замовник 

510/123 

 

Поточний 

ремонт 

приміщень 

46 000,00 Кошторис, 

акт здачі-

приймання 

робіт 

11.09.2019 р. 30.10.2019 р. №4547/47 

від 23.09.2019 
(порушено 

термін 

інформування) 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- постачальник 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

споживач 

549 

Про постачання 

електричної 

енергії 

Публічний 

договір 

Електрична 

енергія 

3 695 130,00  15.10.2019 р. 30.06.2020 р. №5332/47 від 

01.11.2019 
(порушено 

термін 

інформування) 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

виконавець 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- замовник 

142/569 Поточний 

ремонт 

приміщень 

1 201,00 Кошторис, 

акт здачі-

приймання 

робіт 

28.10.2019 р. 30.11.2019 р. №5555/47 від 

14.11.2019 
(порушено 

термін 

інформування) 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

виконавець 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- замовник 

156/610 Поточний 

ремонт 

приміщень 

11 027,45 Кошторис, 

акт здачі-

приймання 

робіт 

15.11.2019 р. 30.11.2019 р. №5733/47 від 

22.11.2019 

ВАТ «Тернопільобленерго» - 

виконавець 

ТОВ «Тернопільелектропостач» 

- замовник 

160/683 Поточний 

ремонт 

приміщень 

7 394,11 Кошторис, 

акт здачі-

приймання 

робіт 

26.11.2019 р. 31.12.2019 р. №5837/47 від 

28.11.2019 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ВАТ «Тернопільобленерго» 

46010, м.Тернопіль, вул. Енергетична, 2 

ЄДРПОУ 00130725 

п/рUA353385450000000260053000146  

в філії ТОУ АТ «Ощадбанк»  

МФО 338545, ІПН 001307219189 

 ТОВ «Тернопільелектропостач» 

46010, м.Тернопіль, проспект Злуки, 2В 

ЄДРПОУ 42145798, 

п/рUA323385450000026004300720869 у ТВБВ 

10019/03 філії ТОУ АТ «Ощадбанк» 

МФО 338545, ІПН 421457919181 

 

Уповноважена особа з питань відповідності  

ВАТ «Тернопільобленерго»                                                                             Л.В.Наноцький 


