
Титульний аркуш 
 

13.05.2022  

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№      2257/26                   

(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 1 квартал 2022 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 13.05.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 

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

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

прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Титульний аркуш. Тип акцiонерного товариства - вiдкрите акцiонерне товариство. 

 

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

Товариство випускало лише простi iменнi акцiї.  

 

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

Товариство не випускало.  

 

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

корпоративного секретаря у Товариствi немає. 

 

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

заiнтересованiсть, акцiонерним товариством впродовж звiтного перiоду не приймались, в 

зв'язку з цим така iнформацiя вiдсутня. 

 

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

цiнних паперiв Товариство не випускало. 

 

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

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

боргових цiнних паперiв. 

 

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

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

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

 

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

бухгалтерського облiку, вiдсутня, оскiльки Товариство складає промiжну фiнансову звiтнiсть 

емiтента за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

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

оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрена суб'єктом аудиторської дiяльностi. 
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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 00017341 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

2) IBAN 

 UA353385450000000260053000146 

3) поточний рахунок 

 UA353385450000000260053000146 

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

в іноземній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

5) IBAN 

 UA353385450000000260053000146 

6) поточний рахунок 

 UA353385450000000260053000146 
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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 

20221667 21.01.2022 ДП "Український медичний 

центр безпеки дорожнього 

руху та iнформацiйних 

технологiй Мiнiстерства 

охорони здоров'я 

20.01.2025 

Опис 
Дозвiл виданий на 3 роки. Прогнозується, що у 2025 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 
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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 звiтному перiодi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

Загальний стаж роботи - 36 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 



7 
 

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

формi у звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

Загальний стаж роботи - 31 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 

 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 звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

Загальний стаж роботи - 33 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 
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"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 звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

Загальний стаж роботи - 37 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 
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 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 
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 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 у звiтному перiодi не виплачувалася.  

 

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 - 39 рокiв.  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 
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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 перiодi 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 - 37 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 перiодi 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.  
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Стаж роботи - 50 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 перiодi 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 - 37 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 перiодi не отримувала.  



13 
 

 

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 - 45 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 перiодi 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 - 49 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 
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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 звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

 Загальний стаж роботи - 35 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 п'ять 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 звiтному перiодi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

 

Загальний стаж роботи - 18 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 п'ять рокiв. 
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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 звiтному перiодi 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 - 39 рокiв.  

 

Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 
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VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 253 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 253 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 22866 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 548826 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 571945 X X 

Опис У Товариствi вiдсутнi кредитнi лiнiї. 

 

Довгостроковi зобов'язання по договорах оренди 23254 тис. 

грн. 

 

Заборгованiсть по виданих довгострокових векселях становить 

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

куповану електроенергiюперед ДП "Енергоринок". 

 

Iншi зобов'язання: за товари, послуги на суму 41342 тис. грн; з 

ориманих авансiв за роботи (приєднання) - 123781 тис. грн.; по 

вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати (поточна) - 

2286 тис. грн.; по зарплатi за березень 2022 р. - 9864 тис. грн.; 

поточнi забезпечення витрат персоналу - 38011 тис. грн.; 
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поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями - 1874 тис. грн.; по iншiй поточнiй 

заборгованостi - 2043 тис. грн.; вiдстроченi податковi 

зобов'язання - 305371 тис. грн.; по виданих короткострокових 

векселях - 1000 тис. грн. 

 

Податковi зобов'язання, термiн оплати яких не настав - 22866 

тис. грн. (з них ПДВ - 30433 тис. грн.; ПДФО (податок з доходiв 

фiзичних осiб) - 2106 тис. грн.; вiйськовий збiр - 177 тис. грн.; 

орендна плата за землю - 140 тис. грн.; податок на замлю - 10 

тис. грн.). 
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 розподiлення 

електроенергi

ї 

0 0 0 373318 МВт 485233 100 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 15,4 

2 Витрати на оплату працi 18,1 

3 Амортизацiя 27,9 

4 Витрати, пов'язанi з купiвлею 

електричної енергiї з метою 

компенсацiї технологiчних витрат 

електричн 

32,6 
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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 

Електронні 

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. 
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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. 
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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 
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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. 
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КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

Територія   за КАТОТТГ 
UA6104049001

0069060 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2163 

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

        

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2022 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 8 892 8 252 1 362 

    первісна вартість 1001 22 466 22 511 2 450 

    накопичена амортизація 1002 ( 13 574 ) ( 14 259 ) ( 1 088 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 31 040 42 409 3 960 

Основні засоби 1010 3 184 163 3 095 636 585 129 

    первісна вартість 1011 5 128 276 5 187 689 1 132 415 

    знос 1012 ( 1 944 113 ) ( 2 092 053 ) ( 547 286 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 1 734 1 734 2 023 

    первісна вартість 1016 1 734 1 734 2 379 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 356 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

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

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 17 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 2 132 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 
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Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3 225 829 3 148 031 594 623 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 24 825 31 774 10 803 

Виробничі запаси 1101 24 807 31 747 10 796 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 18 27 7 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 44 243 57 676 16 658 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 51 261 65 698 4 192 

    з бюджетом 1135 30 5 410 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 682 1 267 592 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 42 717 56 872 1 461 

Готівка 1166 7 5 7 

Рахунки в банках 1167 42 710 56 867 1 454 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 163 758 213 292 34 116 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 3 389 587 3 361 323 628 739 

   

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

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

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 536 942 2 535 180 507 009 

Додатковий капітал 1410 418 410 356 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 231 439 238 516 15 719 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
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Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 2 784 071 2 789 378 538 356 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 305 371 305 371 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 22 667 23 507 19 904 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 8 995 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 8 995 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 328 038 328 878 28 899 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 18 621 

Векселі видані 1605 2 000 1 000 2 000 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 415 1 874 2 669 

    товари, роботи, послуги 1615 34 119 41 342 2 212 

    розрахунками з бюджетом 1620 50 502 22 866 8 084 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 23 965 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 4 082 2 286 2 082 

    розрахунками з оплати праці 1630 16 547 9 864 4 105 

    одержаними авансами 1635 121 923 123 781 21 158 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 43 972 38 011 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 918 2 043 553 

Усього за розділом IІІ 1695 277 478 243 067 61 484 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 3 389 587 3 361 323 628 739 

 

Керівник                                                Юхимець Iгор Юрiйович 

    

Головний бухгалтер                                    Ясiновський Микола Дмитрович 



27 
 

КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 548 518 540 739 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 527 381 ) ( 346 202 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 21 137 194 537 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2 831 3 145 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14 658 ) ( 14 901 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 946 ) ( 587 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 6 364 182 194 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



28 
 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 049 ) ( 9 126 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 5 315 173 068 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 5 315 173 068 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 315 173 068 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 260 328 191 320 

Витрати на оплату праці 2505 97 620 95 181 

Відрахування на соціальні заходи 2510 20 893 20 275 

Амортизація 2515 151 151 42 574 

Інші операційні витрати 2520 14 993 12 340 

Разом 2550 544 985 361 690 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 
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Середньорічна кількість простих акцій 2600 61 088 160 61 088 160 

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,087010 2,833090 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,087010 2,833090 

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

 

Керівник                                               Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер                                     Ясiновський Микола Дмитрович 
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КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 646 789 536 460 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 8 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 22 68 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 636 151 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 531 2 125 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 729 1 750 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 348 271 ) ( 265 662 ) 

Праці 3105 ( 90 504 ) ( 85 608 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 23 702 ) ( 22 335 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90 233 ) ( 51 883 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 23 965 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 42 904 ) ( 29 844 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 23 364 ) ( 22 039 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 141 ) ( 233 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 6 282 ) ( 4 283 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 91 582 110 550 

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

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 77 415 ) ( 75 500 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -77 415 -75 500 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 12 ) ( 65 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -12 -65 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 14 155 34 985 

Залишок коштів на початок року 3405 42 717 34 668 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 56 872 69 653 

 

Керівник                                                 Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер                                        Ясiновський Микола Дмитрович 



32 
 

КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 272 2 536 942 418 0 231 439 0 0 2 784 071 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 15 272 2 536 942 418 0 231 439 0 0 2 784 071 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 5 315 0 0 5 315 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -1 762 -8 0 1 762 0 0 -8 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -1 762 -8 0 7 077 0 0 5 307 

Залишок на кінець року  4300 15 272 2 535 180 410 0 238 516 0 0 2 789 378 

 

Керівник                                             Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер                                    Ясiновський Микола Дмитрович 



34 
 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ  

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО" (надалi ВАТ "Тернопiльобленерго" 

або Товариство) створено в ходi реорганiзацiї Тернопiльського обласного пiдприємства 

електричних мереж, яке функцiонувало вiд 1958 року. 

 

Згiдно Указу Президента України вiд 04 квiтня 1995 року 282/95 "Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексi України", наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України вiд 28 липня 1995 року № 134 "Про створення Державної акцiонерної енергопостачальної 

компанiї "Тернопiльобленерго", шляхом корпоратизацiї було створено Державну акцiонерну 

енергопостачальну компанiю "Тернопiльобленерго". Засновником ДАЕК "Тернопiльобленерго" 

виступила Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України. 

 

Наказами Фонду державного майна України вiд 17 листопада 1995 року №-192-ДПК та вiд 26 

сiчня 1996 року №-6-ПРА був затверджений план розмiщення акцiй ДАЕК "Тернопiльобленерго". 

 

15 лютого 1999 року загальнi збори акцiонерiв ДАЕК "Тернопiльобленерго" прийняли рiшення 

про перетворення ДАЕК "Тернопiльобленерго" у вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго". Дата державної реєстрацiї Товариства - 19 лютого 1999 року. 

 

Згiдно Указу Президента України вiд 22 сiчня 2004 року №-69/2004 пакет акцiй ВАТ 

"Тернопiльобленерго", що перебував у державнiй власностi, був переданий до статутного 

капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України". 

 

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2011 року №-497 "Про 

передачу Фондовi державного майна України державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та 

енергопостачальних пiдприємств" Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя 

України" 09 листопада 2011 року передала Фонду державного майна України пакет акцiй 

Товариства в розмiрi 25,999%. 

 

Основною дiяльнiстю Товариства протягом 1 кварталу 2022 р. є надання послуг з розподiлу 

електроенергiї фiзичним та юридичним особам в Тернопiльськiй областi. Дiяльнiсть Товариства 

здiйснюється в одному операцiйному сегментi. 

 

Товариство отримало лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу 

електричної енергiї на територiї Тернопiльської областi згiдно Постанови НКРЕКП вiд 20 

листопада 2018 року № 1468. 

 

Згiдно рiшення Тернопiльського обласного вiддiлення Антимонопольного комiтету вiд 26 липня 

1995 року № 36 ДАЕК "Тернопiльобленерго" занесена до Перелiку пiдприємств, що займають 

монопольне становище на ринку Тернопiльської областi з передачi та розподiлу електроенергiї, 

як суб'єкт природної монополiї. 

 

У вiдповiдностi до ст. 11 Закону України "Про електроенергетику" вiд 16 жовтня 1997 року № 

575/97-ВР, дiяльнiсть в сферi електроенергетики пiдлягає державному регулюванню. Органом 

державного регулювання в цiй сферi є НКРЕКП. Елементи операцiйних витрат Товариства та 
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прибуток для забезпечення основної дiяльностi затверджуються НКРЕКП та вiдшкодовуються 

через механiзм застосування роздрiбного тарифу на електроенергiю. 

 

Стаття 17 Закону України "Про електроенергетику" передбачає, що роздрiбна цiна формується 

енергопостачальниками згiдно з умовами та правилами здiйснення лiцензованої дiяльностi з 

передачi i постачання електроенергiї. Попереднiй порядок формування роздрiбного тарифу на 

електроенергiю для споживачiв електроенергiї затверджено постановою НКРЕКП вiд 22 сiчня 

2001 року № 47 втратив чинiсть та вiдповiдно було розроблено та затверджено постановою 

НКРЕКП "Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупiвельної цiни на електричну 

енергiю лiцензiатами з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом" вiд 19 

листопада 2015 року № 2810. 

 

Крiм зазначеної основної лiцензованої дiяльностi з розподiлу електричної енергiї на територiї 

Тернопiльської областi, Товариство здiйснює дiяльнiсть, яка є супутньою до лiцензованої (видача 

технiчних умов, пiдключення абонентiв, iнформацiйнi послуги).  Товариство зареєстроване за 

адресою: 46010, Україна, м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2.  

 

Офiцiйна Iнтернет-сторiнка Товариства: http://www.toe.com.ua  

 

 

 

2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО 

 

 

 

2.1. Операцiйне середовище 

 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Нестабiльнiсть полiтичної та 

економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилася i у 2022 роцi. 

 

Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт на 

сходi України, що розпочався навеснi 2014 року, залишаються неврегульованими. Вiдносини мiж 

Україною та Росiйською Федерацiєю, якi були напруженими, переросли у вiдкриту агресiю 

росiйської федерацiї наприкiнцi лютого 2022 року. 

 

Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, вiйськових дiй та їх наслiдки 

передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економiку 

України та бiзнес Товариства. При цьому немає пiдстав до змiн прогнозiв чи стратегiї Товариства. 

 

Товариство належить до однiєї з ключових галузей економiки - енергетики i є природним 

монополiстом на ринку Тернопiльської областi. 

 

Регулювання дiяльностi Товариства, а також регулювання цiнової та тарифної полiтики 

здiйснюється органом державного регулювання - Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

 

 

3. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
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3.1.  Заява про вiдповiднiсть 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 1 квартал 2022 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) випущених Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку, як цього вимагає Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV. 

 

З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 1 квартал 2022 року, згiдно з вимогами 

українського законодавства Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, 

затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. № 73, якi базуються на 

принципах МСФЗ, але мають певнi особливостi у частинi обов'язкового змiсту та формату 

звiтностi, який не може бути вiдкоригований з урахуванням особливостей господарської 

дiяльностi суб'єкта господарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть має вичерпаний, унiфiкований 

перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма суб'єктами, якi формують звiтнiсть. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), якi викладенi державною мовою та офiцiйно оприлюдненi Мiнiстерством 

фiнансiв України. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

Компанiї з урахуванням розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв, зобов'язань, а 

також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного 

перiоду. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом облiку за первiсною вартiстю за винятком 

основних засобiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.   

 

Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової 

звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися 

протягом усiх наданих звiтних перiодiв, представлених у звiтностi, якщо не зазначено iнше. У 

фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за аналогiйний попереднiй перiод. 

 

Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є українська 

гривня.  

 

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 

валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення 

операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 

функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi 

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. По залишках проводиться 

перерахунок. 

 

Уся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої 

тисячi, якщо не зазначене iнше. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 
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На дату подання звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з 

кризовими явищами в Українi та вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї. Стабiлiзацiя 

економiчного середовища в Українi залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом, та перебiгу 

вiйськовиї дiй. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть отриманi 

внаслiдок заходiв, що приймаються урядом для подолання економiчної та полiтичної кризи. Тому 

неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного та полiтичного  середовища 

на лiквiднiсть та доходи Товариства, її стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та 

постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Компанiї обслуговувати та 

сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення.  

 

Керiвництво вважає, що Товариство буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче 

Товариство. Це припущення грунтується на поточних намiрах та фiнансовому станi Товариства. 

У випадку нестачi обiгових коштiв для забезпечення операцiйної дiяльностi i виконання поточних 

зобов'язань необхiдне фiнансування може бути залучене вiд пов'язаних компанiй, що дозволить 

забезпечити стабiльне функцiонування Товариства. 

 

 

 

4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до звiтного перiоду, що 

закiнчився 31 березня 2022 р. поданого у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi. 

 

Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ. 

 

В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась фiнансова звiтнiсть, 

покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов'язань: 

 

" активи i зобов'язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

 

" при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання; 

 

" при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а 

зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час; 

 

" приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

 

4.1. Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальними активами визнаються Товариством немонетарнi активи, якi не мають фiзичної 

субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi. 
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Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi (звiтi про фiнансовий стан), якщо вони є 

iдентифiкованi, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з їх 

використанням, та вартiсть їх достовiрно визначена. 

 

Придбанi нематерiальнi активи визнаються за справедливою вартiстю їх придбання. Пiсля 

первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (якщо такi є). 

 

Нематерiальнi активи Товариства, в основному, мiстять лiцензiї на програмне забезпечення. 

Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на 

придбання i впровадження цього програмного забезпечення.  

 

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

зарахуваннi на баланс iнвентаризацiйною комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства, 

виходячи з: очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв 

використання або iнших факторiв; термiнiв використання подiбних активiв, затверджених 

керiвництвом Товариства. 

 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються за прямолiнiйним 

методом протягом термiну корисного використання, що визначений в межах 10 рокiв, i 

аналiзуються на предмет зменшення корисностi у випадку наявностi ознак можливого зменшення 

корисностi нематерiального активу. Лiцензiї амортизуються протягом термiну дiї. Нарахування 

амортизацiї починається з моменту, коли цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, 

необхiдному для його використання у запланований спосiб. Витрати на амортизацiю 

нематерiальних активiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

 

Нематерiальнi активи, якi створюються в Товариствi, за винятком капiталiзованих витрат на 

розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi 

про сукупний дохiд) в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

 

4.2. Активи у стадiї створення (незавершенi капiтальнi iнвестицiї) 

 

Об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй в основнi засоби капiталiзуються як окремий 

компонент основних засобiв i не пiдлягають амортизацiї. Облiковуються за iсторичною 

собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Пiсля створення основного засобу об'єкт 

переводиться у вiдповiдну групу основних засобiв. 

 

Об'єкти незавершеного будiвництва, що споруджуються для наступного використання у 

виробничих або адмiнiстративних цiлях, облiковуються по вартостi будiвництва за вирахуванням 

будь-яких визнаних збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних 

послуг, а також, для квалiфiкованих активiв, витрати по позиках, якi капiталiзуються у 

вiдповiдностi iз облiковою полiтикою Товариства. Об'єкти незавершеного будiвництва  не 

пiдлягають амортизацiї. Пiсля завершення будiвництва об'єкт переводиться у вiдповiдну групу 

основних засобiв. 

 

4.3. Основнi засоби 

 

Товариство використовує модель оцiнки основних засобiв за переоцiненою вартiстю для об'єктiв 

групи нерухомостi, передавальних пристроїв, машин та обладнання. Регулярнiсть проведення 
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переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються.  

 

Прирiст вартостi вiд переоцiнки основних засобiв (доцiнка) вiдображається в складi iншого 

сукупного доходу та, вiдповiдно, вiдноситься на збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до 

складу власного капiталу за винятком тої його частини, яка вiдновлює зменшення вартостi цього 

ж активу (збиток), що виникла внаслiдок попередньої переоцiнки та була визнана ранiше у складi 

прибуткiв або збиткiв.  

 

Збиток вiд переоцiнки (уцiнка) визнається в звiтi про фiнансовi результати, за винятком тiєї його 

частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку (дооцiнку) по тому ж об'єкту, визнану 

ранiше в складi капiталу у дооцiнках.  

 

Перенесення суми приросту вартостi вiд переоцiнки (дооцiнки) до нерозподiленого прибутку 

здiйснюється в момент, коли припиняється визнання вiдповiдного активу (актив вибуває з 

використання або лiквiдується). Перенесення залишку дооцiнки до нерозподiленого прибутку не 

здiйснюється через прибуток або збиток. 

 

Для решти груп об'єктiв основних засобiв використовується модель оцiнки за собiвартiстю. 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-якi накопиченi 

збитки вiд зменшенiм корисностi.  

 

Основнi засоби класифiкуються за групами, для кожної з яких встановлюється термiн корисного 

використання, на протязi якого вiдбувається використання та нарахування амортизацiйних 

вiдрахувань. 

 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коректуються за необхiднiстю. 

 

Одиницею облiку є iнвентарний об'єкт. Якщо об'єкти основних засобiв мiстять основнi частини, 

що мають рiзнi термiни корисного використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти 

основних засобiв. 

 

Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi з їх 

придбанням або створенням. 

 

Безоплатно отриманi вiд споживачiв електроенергiї вiдповiдно до рiшень мiсцевих органiв 

виконавчої влади об'єкти основних засобiв визнаються Товариством активами за справедливою 

вартiстю. Одночасно на суму справедливої вартостi Товариством визнається дохiд. 

 

Об'єкти основних засобiв знiмаються з облiку при їх вибуттi або у випадку, якщо вiд їх 

подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд 

вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою 

вартiстю активу), включається до звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому визнання 

активу припиняється. Пiсля вибуття активу залишковий капiтал у дооцiнках такого активу 

перекласифiкується до нерозподiленого прибутку. 

 

Амортизацiю основного засобу розпочинають, коли вiн стає придатним для використання, тобто 

коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 
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експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом, з наступного мiсяця пiсля введення 

в експлуатацiю.  

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом розрахункового 

термiну корисного використання основних засобiв.  

 

Очiкуванi термiни корисного використання основних засобiв визначаються в наступних межах: 

 

будiвлi i споруди  вiд 15 до 100 рокiв 

 

передавальнi пристрої  вiд 10 до 40 рокiв 

 

машини та обладнання  вiд 2 до 25 рокiв 

 

транспортнi засоби  вiд 5 до 10 рокiв 

 

виробниче приладдя та iнвентар вiд 4 до 15 рокiв 

 

меблi та офiсне приладдя, включаючи комп'ютерну технiку  вiд 2 до 15 рокiв; 

 

iншi основнi засоби  вiд 3 до 12 рокiв 

На звiтну дату основнi засоби, в залежностi вiд групи та обраної моделi оцiнки, оцiнюються по 

справедливiй вартостi або собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення їх корисностi. 

 

Основнi засоби вартiстю до 20 000 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв i амортизуються в розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. МСФЗ не мiстять 

окремих положень щодо незавершених капiтальних iнвестицiй, а розглядають їх як складову 

основних засобiв або iнших вiдповiдних активiв. Тому її складовi включенi до основних засобiв, 

нематерiальних активiв 

 

Списання з балансу об'єктiв основних засобiв вiдбувається пiсля вибуття об'єкту або коли 

Товариство бiльше не очiкує одержати додатковi економiчнi вигоди вiд використання або вибуття 

такого об'єкту. Прибуток або збиток вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв 

визначається як рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта та 

вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

 

4.4. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Первiсно iнвестицiйна нерухомiсть визнається по собiвартостi на її спорудження. Пiсля 

первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується по справедливiй вартостi на звiтну 

дату. Доходи чи витрати, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi, включаються у Звiт про фiнансовi результати за той звiтний рiк, коли вони виникли. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначається акредитованими професiйними 

оцiнювачами. 

 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi в у Звiтi про фiнансовий стан припиняється при її вибуттi, 

або у випадку коли вона виведена iз експлуатацiї i вiд її вибуття не очiкується економiчної вигоди 

в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу 
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визнається у Звiтi про фiнансовi результати за той звiтний перiод, коли було припинено його 

визнання. 

 

Переведення об'єкту в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюється лише у 

випадку, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. 

 

4.5. Запаси 

 

Запаси (за винятком тих, якi не є взаємозамiнними) облiковуються по методу середньозваженої 

собiвартостi та включають витрати на їх придбання, доставку та доведення до поточного стану.  

 

На дату складання фiнансової звiтностi запаси оцiнюються Товариством за найменшою з двох 

величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї (можлива вартiсть реалiзацiї). 

 

4.6. Фiнансовi iнструменти 

 

Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, 

коли воно стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. В момент 

початкового визнання фiнансових iнструментiв Товариство здiйснює їх класифiкацiю та визначає 

модель подальшої оцiнки. 

 

Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання, якi враховуються у звiтi про фiнансовий стан 

Товариства, представленi грошовими коштами i їх еквiвалентами, дебiторською й кредиторською 

заборгованiстю, iншими зобов'язаннями вiдповiдно до чинного законодавства та МСФЗ.  

 

Фiнансовi iнструменти визнаються та облiковуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю. 

Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, оцiнених за справедливою 

вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу 

вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що 

вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за 

справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i 

збитки. 

 

4.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

До грошових коштiв Товариство вiдносить залишки грошових коштiв на рахунках в банках та 

готiвки в касi. 

 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Еквiвалентiв грошових коштiв Товариство немає. 

 

4.8. Акцiонерний капiтал 

 

Фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. Простi акцiї 
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Товариства класифiкуються як пайовi iнструменти. 

 

Зареєстрований статутний капiтал Товариства визнаний за iсторичною вартiстю. 

 

4.9. Нерозподiлений прибуток 

 

Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод 

дiяльностi. 

 

4.10. Зобов'язання та забезпечення 

 

Товариство роздiляє короткостроковi (поточну) (до 12 мiсяцiв) i довгостроковi (довше 12 мiсяцiв) 

зобов'язання.   

 

Товариство здiйснює переведення частини довгострокових зобов'язань до складу 

короткострокових, коли за умовами договору до повернення цiєї частини суми боргу залишається 

менше 365 днiв вiд звiтної дати. 

 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

 

" Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати; 

 

" Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання впродовж 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

 

Забезпечення визнається в тому випадку, коли Товариство має юридичне або конструктивне 

зобов'язання в результатi подiї, яка сталася в минулому та це зобов'язання може бути достовiрно 

оцiнено, а також, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов'язання призведе до 

зменшення економiчних вигiд.  

 

Товариство створює єдине забезпечення наступних витрат на виплати вiдпусток працiвникам, якi 

формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi. Працiвник має право на щорiчну 

вiдпустку за вiдпрацьований робочий рiк, який облiковується з дня укладання трудового 

договору, вiдповiдно у пiдприємства виникають зобов'язання щодо надання щорiчної вiдпустки 

працiвнику. Згiдно з параграфом 15 МСБО 19 виплати, що переносяться на майбутнi перiоди та 

можуть використовуватися в майбутнiх перiодах, якщо права поточного перiоду не використанi 

повнiстю, є накопичуванi. Зобов'язання виникає з того моменту, як працiвники починають 

надавати послуги, що збiльшують їхнi права на майбутнi оплати перiодiв вiдсутностi. 

 

Забезпечення розраховується виходячи iз належних кожному працiвнику днiв вiдпустки на кiнець 

звiтного року за вiдпрацьований час та його сердньоденної зарплати. При визначеннi суми 

забезпечення враховуються вiдповiднi вiдрахування на пенсiйне (соцiальне) забезпечення. Вся 

сума нарахованого забезпечення визнається в складi поточних зобов'язань. Якщо на дату балансу 

ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звiтного перiоду. Суми створених забезпечень визнаються витратами перiоду. Враховуючи 

поточний характер зобов'язань перед персоналом, щодо яких створюється забезпечення, вплив 

вартостi грошових коштiв в часi є незначним i тому створене забезпечення для виплати чергових 
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вiдпусток не дисконтується.  

 

4.11. Виплати працiвникам 

 

Вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, 

що їх надає Товариство в обмiн на послуги, наданi працiвниками, або при звiльненнi. 

 

Короткостроковi виплати працiвникам - це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi 

працiвникiв), що, як очiкується, будуть сплаченi у повному обсязi впродовж дванадцяти мiсяцiв 

пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надають вiдповiднi послуги. 

 

Короткостроковi виплати працiвникам включають:  

 

" заробiтну плату, внески на соцiальне забезпечення; 

 

" оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть; 

 

" участь у премiюваннi; 

 

" негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам.  

 

Виплати при звiльненнi - це виплати працiвникам, якi пiдлягають сплатi в результатi:  

 

" рiшення Товариства звiльнити працiвника до встановленої дати виходу на пенсiю, або  

 

" рiшення працiвника погодитися на добровiльне звiльнення в обмiн на такi виплати. 

 

Товариство оцiнює очiкувану вартiсть накопичуванi оплати перiодiв вiдсутностi у виглядi 

додаткової суми (резерву вiдпусток), яку воно очiкує виплатити в результатi невикористаного 

права, накопиченого на кiнець звiтного перiоду.  

 

4.12. Визнання доходiв та витрат 

 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження або 

збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до збiльшення власного 

капiталу. Дохiд включає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй.  

 

Дiяльнiсть Товариства пов'язана з розподiленням електричної енергiї, послуг iз забезпечення 

перетiкань реактивної електричної енергiї, наданням послуг з приєднання фiзичним та 

юридичним особам в Тернопiльськiй областi.  

 

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт i послуг (дохiд за договорами з 

покупцями) визнається тодi, коли (або в мiру того, як) Товариство виконує свої обов'язки до 

виконання за договором шляхом передачi товарiв або послуг (тобто, активiв), якi пiдлягають 

поставцi покупцевi.  

 

Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом перiоду, Товариство визнає 

виручку протягом перiоду, оцiнюючи ступiнь повноти виконання обов'язкiв до виконання. Для 

оцiнки ступеня виконання обов'язкiв до виконання Товариство застосовує методи результатiв i 
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методи ресурсiв в залежностi вiд технологiчних особливостей виробничого процесу i / або 

технологiчних характеристик товарiв або послуг, а також економiчної доцiльностi. 

 

Виручка оцiнюється як частина цiни угоди (яка виключає оцiнки змiнного вiдшкодування, якi є 

обмеженими), що розподiляється на обов'язок до виконання, коли (або в мiру того, як) цей 

обов'язок до виконання виконується, без податку на додану вартiсть (ПДВ). 

 

 

 

Основна дiяльнiсть Товариства пов'язана з реалiзацiєю послуг з розподiлу електроенергiї. Окрiм 

основного доходу вiд реалiзацiї послуг з розподiлу електроенергiї, Товариство одержує доходи 

вiд надання наступних видiв робiт та послуг: 

 

" послуги з приєднання електроустановок споживачiв; 

 

" реактивна електроенергiя; 

 

" електромонтажнi та випробувальнi роботи; 

 

" роботи пов'язанi з лiцензованою дiяльнiстю (узгодження проектiв, обстеження та 

пiдключення споживачiв, позапланова технiчна перевiрка засобiв облiку тощо); 

 

" освiтнi послуги навчально-методичного центру; 

 

" послуги автотранспорту та механiзмiв.  

 

Особливiстю розподiльчих компанiй, що є суб'єктами природних монополiй, є державне 

регулювання, зокрема встановлення тарифу регулятором - НКРЕКП.  

 

Витрати, якi можна пов'язати з певним доходом, визнаються одночасно з визнанням доходу, для 

одержання якого вони здiйсненi. Облiку пiдлягають фактично понесенi витрати (якi мають 

документальне пiдтвердження їх здiйснення), або прогнозованi витрати, затвердженi 

керiвництвом (наприклад, нарахування забезпечення вiдпускних виплат). 

 

Витрати, якi не можна пов'язати з певним доходом, визнаються витратами перiоду i визнаються в 

звiтному перiодi нарахування. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 

витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу їх вартостi мiж вiдповiдними звiтними 

перiодами. 

 

Витрати майбутнiх перiодiв визнаються шляхом систематичного розподiлу їх вартостi мiж 

звiтними перiодами, впродовж яких вони будуть забезпечувати одержання економiчних вигод. 

 

Транспортно-заготiвельнi, монтажно-налагоджувальнi та iншi витрати, пов'язанi з придбанням 

запасiв, необоротних активiв, не включаються до складу витрат, а пiдлягають вiднесенню на 

вiдповiднi рахунки облiку необоротних активiв та запасiв. 

 

Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i 
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позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi 

витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

 

4.13. Податок на додану вартiсть 

 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм таких випадкiв: 

 

" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 

органом; 

 

" в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин;  

 

" дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується фiскальним органом або сплачується 

йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про 

фiнансовий стан. 

 

У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд 

знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ. 

 

4.14. Iншi податки 

 

Iншi податки, крiм податку на прибуток i податку на додану вартiсть, вiдображаються як 

компонент операцiйних витрат. 

 

4.15. Прибуток на акцiю 

 

Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за 

перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками простих акцiй, на середньозважену кiлькiсть 

простих акцiй, якi перебувають в обiгу. 

 

4.16. Сегментна звiтнiсть 

 

Вiдповiдностi до вимог МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" Товариство має розкривати iнформацiю 

про операцiйнi сегменти, щоб надати можливiсть користувачам його фiнансової звiтностi оцiнити 

характер i фiнансовий вплив видiв економiчної дiяльностi, якими воно займається, та економiчнi 

умови, за яких воно здiйснює свою дiяльнiсть. 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї вiд сегменту "Розподiл електроенергiї" за 2021 рiк становив 84,4 % 

(2020 рiк - 88,6%) чистих доходiв вiд реалiзацiї всiх операцiйних сегментiв. Зважаючи на 

вищезазначене, Керiвництво Товариства прийняло рiшення не розкривати iнформацiю про 

операцiйнi сегменти у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод. 

5. Коротка розшифрофка статтей до форм фiнансової звiтностi за 1 квартал 2022 р. 
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Баланс 

 

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

 

Розкриття iнформацiї з рядкiв 1000, 1001, 1002 "Нематерiальнi активи" Звiту про фiнансовий стан: 

 

 (тис. грн.) 

 

Показник Комп'ютерне програмне забезпечення Всього 

 

Первiсна вартiсть  

 

На 31 грудня 2021 року 22466 22466 

 

Придбання                    45     45 

 

Припинення визнання   

 

На 31 березня 2022 року 22511 22511 

 

Амортизацiя та знецiнення  

 

На 31 грудня 2021 року (13574) (13574) 

 

Нараховано амортизацiї (685) (685) 

 

Припинення визнання   

 

На 31 березня 2022 року (14259) (14259) 

 

Чиста балансова вартiсть  

 

На 31 грудня 2021 року 8892 8892 

 

На 31 березня 2022 року 8252 8252 

 

 

 

Протягом звiтного кварталу нематерiальнi активи Товариства зросли  за рахунок придбання 

програмного забезпечення загальною вартiстю 45 тис. грн. Балансова вартiсть статтi оцiнена в 

сумi 8 252 тис. грн. та представлена переважно програмним забезпеченням з органiзацiї та 

автоматизацiї процесiв управлiння Товариством. 

 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, строк корисного використання - вiд 3 до 10 

рокiв. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання вiдсутнi. 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв вiдображена у складi статей "Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" в сумi 671 тис. грн. та "Адмiнiстративнi витрати" в сумi 14 тис. 

грн. звiту про фiнансовi результати.   
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НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

 

Розкриття iнформацiї з рядкiв 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" Звiту про фiнансовий 

стан: 

 

(тис. грн.) 

 

Показник 2022 рiк 2021 рiк 

 

На 1 сiчня  31040 37304 

 

   

 

Надходження 151073 523559 

 

Перекласифiковано до складу оборотних активiв - - 

 

Перекласифiковано до складу основних засобiв (введено в експлуатацiю) 139704

 520461 

 

Знецiнення - - 

 

На 31 березня 42409 40402 

 

 

 

 

 

 ОСНОВНI ЗАСОБИ 

 

Розкриття iнформацiї з рядкiв 1010, 1011, 1012 "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан: 

 

(тис. грн.) 

 

Показник Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої Машини та обладна-ння

 Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади та iнвентар  Iншi основнi засоби

 Активи з правом користування Всього 

 

Валова (первiсна) вартiсть 

 

На 31 грудня 2021 року 3 195 024 1 640 916 99 243 132 834 31 050 29 209 5 128 

276 

 

Надходження 52 340 4 319 4 075  1 529 889 63 152 

 

Переоцiнка(дооцiнка +, уцiнка -)        

 

Вибуття 2 344 129 296  970   3 739 
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На 31 березня 2022 року 3 245 020 1 645 106 103 022 132 834 31 609 30 

098 5 187 689 

 

Накопичений знос 

 

На 31 грудня 2021 року (1 067 412) (690 858) (75 165) (71 943) (30 626)

 (8 109) (1 944 113) 

 

Нараховано за  

 

1 кв. 2022р. (93 137) (46 327) (1 235) (7 452) (1 537) (785) (150 473) 

 

Переоцiнка             0 

 

Надходження            

 

Вибуття 1 188 112 263  970   2 533 

 

На 31 березня 2022 року (1 159 361) (737 073) (76 137) (79 395) (31 193)

 (8 894) (2 092 053) 

 

Балансова (залишкова) вартiсть 

 

На 31 грудня 2021 року 2 127 612 950 058 24 078 60 891 424 21 100 3 184 163 

 

На 31 березня 2022 року 2 085 659 908 033 26 885 53439 416 21 204 3 095 636 

 

 

 

Товариство продовжує експлуатувати малоцiннi необоротнi активи вартiстю до 20 000 грн. (2 500 

грн. для придбаних до 1 сiчня 2016 року) загальною первiсною вартiстю 28 685 тис. грн., якi 

повнiстю амортизованi. 

 

 

 

У складi основних засобiв врахованi об'єкти соцiальної сфери, якi були переданi Товариству при 

приватизацiї, але не були врахованi у величинi його статутного капiталу загальною балансовою 

вартiстю станом на 31 березня 2022 року - 418 тис. грн. 

 

Товариство не передавало основнi засоби в заставу.  

 

Товариство розкриває активи з права користування: 

 

" за якими право власностi на актив пiсля закiнчення лiзингового договору переходить до 

Товариства за статтею "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан; 

 

" за якими право власностi на актив пiсля закiнчення договору оренди не переходить до 

Товариства за статтею "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан. 
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В складi основних засобiв вiдображенi активи з права користування, що являють собою договори 

оренди земельних дiлянок, будiвель та споруд з будiвель та споруд (з передавальними 

пристроями та обладнанням), транспортних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 16. 

 

     Товариство має  договори з оренди основних засобiв, зокрема з оренди земельних дiлянок, 

оренди будiвель, в тому числi будiвель з  обладнанням та кабельними лiнiями, транспортних 

засобiв. 

 

Визнання активi з права користування за договорами оренди оцiнено з огляду на залишковий 

термiн дiї договорiв на дату першого застосування МСФЗ 16 "Оренда". 

 

Iнформацiю щодо визнаних активiв з права користування  наведено нижче: 

 

 

 

Актив з права користування: 

 

 

 

Показник  Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Транспортнi засоби Разом 

 

Валова (первiсна) вартiсть  

 

   на 31 грудня  2021 р. 8 198      20 431            580                 29 209 

 

Надходження     

 

Модифiкацiя 889     889 

 

Вибуття         

 

   на 31 березня 2022 р. 9 087      20 431            580                 30 098 

 

Накопичений знос 

 

   на 31 грудня  2021 р. (1 885)      (6 118)                          (106)                 (8 

109) 

 

Нараховано  за 1 кв. 2022 р  (245)        (510)                            (30)                  

(785) 

 

Надходження     

 

Вибуття     

 

   на 31 грудня 2021р. (2 130)     (6 628)                           (136)                
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(8 894) 

 

Чиста балансова (залишкова)  вартiсть  

 

   на 31  грудня 2021р. 6 313     14 313                             474                

21 100 

 

   на 31 березня 2022р. 6 957     13 803                             444                

21 204 

 

 

 

IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 

 

Розкриття iнформацiї з рядку 1015 "Iнвестицiйна нерухомiсть" звiту про фiнансовий стан: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники 1 кв. 2022 р. 1 кв. 2021 р. 

 

Залишок на 01 сiчня  1734 3086 

 

Придбання (наступнi витрати) - - 

 

Чистий збиток (прибуток) вiд коригування справедливої вартостi - - 

 

Залишок на 31 березня  1734 3 086 

 

Орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi 100 118 

 

 

 

Обмеження щодо реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi Товариства вiдсутнi. Товариство також не 

має договiрних зобов'язань щодо придбання, спорудження чи вдосконалення iнвестицiйної 

нерухомостi, її ремонту, технiчного обслуговування чи благоустрою. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується по справедливiй вартостi, яка була визначена в 

результатi оцiнки, виконаної незалежними акредитованими оцiнювачами Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Орiєнтир-Реформа" у 2021 роцi. 

 

    ЗАПАСИ 

 

Розкриття iнформацiї з рядку 1100 "Запаси" звiту про фiнансовий стан: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники на 31 березня 2022 року           на 31 грудня 2021 року 

 

Сировина i матерiали      16 160                   13 570 
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Паливно-мастильнi матерiали    4 843                     2 881 

 

Запаснi частини              9 557                    7 017 

 

МШП                              795                      826 

 

Iншi запаси                      419                       531 

 

Всього запаси за рядком 1100 звiту про фiнансовий стан 

 

                              31 774                  24 825 

 

Протягом звiтного перiоду Товариством були визнанi витратами запаси на загальну суму 16 977 

тис. грн., запаси в заставу не передавались, сума втрат вiд псування запасiв складє 4 тис. грн. 

 

До складу рядка 1104 "Товари" звiту про фiнансовий стан входить актив, утримуваний до 

продажу. 

 

          ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 

Розкриття iнформацiї з рядку 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, 

послуги" звiту про фiнансовий стан представлена таким чином: 

 

 

 

 (тис. грн.) 

 

Показники                               на 31 березня 2022 року              на 31 грудня 2021 

року 

 

За електричну енергiю, в т.ч.                              33 374                       20 988 

 

 - заборгованiсть юридичних осiб                            33                        20 767 

 

 - заборгованiсть фiзичних осiб                            74                            221 

 

За послугу з розподiлу електроенергiї                26 544                       25 969 

 

За реактивну енергiю                                1 572                         2 358 

 

Iнша                                                       1 908                            650 

 

Резерв сумнiвних боргiв                              (5 722)                       (5 722) 

 

Всього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за рядком 1125 звiту 

про фiнансовий стан                                                                                             

57 676                       44 243 
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Товариство не здiйснює операцiй з безпосередньо пов'язаними сторонами. В той же час, як 

зазначено вище, держава є власником бiльше 50 вiдсоткiв акцiй Товариства.  

 

Торгова дебiторська заборгованiсть в основнiй бiльшостi погашається протягом 30-90 днiв, в 

зв'язку iз чим проценти на неї не нараховуються. 

 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена таким чином: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                            на 31 березня 2022 року            на 31 грудня 2021 року 

 

За розрахунками за електроенергiю       46 380                              45 505 

 

За роботи i послуги                              6 699                                 240 

 

За розрахунками щодо запасiв              12 220                               4 770 

 

Iнша забогованiсть                                399                                 746 

 

Всього дебiторської заборгованостi за виданими авансами за рядком 1130 звiту про фiнансовий 

стан                                            65 698                              51 261 

 

 

 

У складi iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155 звiту про фiнансовий стан) переважну 

частину складають розрахунки за непрофiнансованими з бюджету сумами  допомог з тимчасової 

непрацездатностi, якi складають на 31.03.2022р. 1 127 тис. грн. 

 

До дебiторської заборгованостi з бюджетом (рядок 1135 звiту про фiнансовий стан) вiдесено 5 

тис. грн., яка складається iз авансiв сплачених до бюджету, а саме плата за спецiальне 

використання водних ресурсiв, екологiчний податок. 

 

   ГРОШОВI КОШТИ 

 

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних 

рахунках в банках.  

 

(тис. грн.) 

 

Показники                                 на 31 березня 2022 року       на 31 грудня 2021 року  

 

Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi           56 867                       42 710 

 

Грошовi кошти в касi                               5                            7 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за рядком 1165 звiту про фiнансовий стан  

                                                       56 872                       42 717 
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Станом на 31 березня 2022 року всi грошовi кошти в банках та в касi в нацiональнiй валютi 

складали 56 872 тис. грн.  

 

Обмеження щодо використання грошових коштiв на рахунках Товариства на звiтну дату вiдсутнi. 

 

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Станом на 31 березня 2022 року у Товариства вiдсутнi довгостроковi кредитнi ресурси. 

 

Розкриття iнформацiї з рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобовязання", рядку 1605 "Векселя 

виданi" та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями" 

звiту про фiнансовий стан: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                                на 31 березня 2022 року       на 31 грудня 2021 року 

 

Безпроцентнi векселi виданi - всього            1 253                       2 253 

 

з них:  довгострокова заборгованiсть              253                         253 

 

            поточна заборгованiсть                    1 000                       2 000 

 

Заборгованiсть за договорами лiзингу - всього          56                          89 

 

з них:   довгострокова заборгованiсть                0                           0 

 

             поточна заборгованiсть              56                          89 

 

Зобов'язання за договорами оренди - всього   5 072                      24 740 

 

з них: довгострокове                                23 254                      22 414 

 

            поточне                                 1 818                       2 326 

 

Всього iншi фiнансовi зобов'язання          26 381                      27 082 

 

 

 

Виданi довгостроковi безпроцентнi векселi та реструктурована довгострокова кредиторська 

заборгованiсть оцiненi Товариством за амортизованою собiвартiстю. 

 

Номiнальна вартiсть виданих Товариством векселiв на 31.03.2022 р. склала 5 500 тис. грн.  

 

У 2018 роцi Товариство отримало основнi засоби (автомобiлi) за договорами фiнансової оренди, 

що передбачають оплату придбаного майна протягом 2-4 рокiв. Сума мiнiмальних орендних 

платежiв за цими договорами у 2021 р. склала 12 тис. грн.  

 

За умовами договору пiсля завершення термiну лiзингу, визначеного договорами право власностi 
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на вiдповiднi основнi засоби переходить до Товариства. Договiр не передбачає можливiсть 

передачi отриманих об'єктiв у суборенду, не визначає непередбачених орендних платежiв.  

ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                                                                                                      

на 31 березня 2022 р.   на 31 грудня 2021 р. 

 

1.Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками по основнiй дiяльностi з них:   

9 277                    11 075 

 

      1.1.Кредиторська заборгованiсть перед постачальни-ками електроенергiї     

7 644                    10 516 

 

      1.2.Кредиторська заборгованiсть перед постачальни-ками та пiдрядниками    

 1 633                         559 

 

1.3.Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї            

-                            - 

 

2.Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби                                  

 32 065                    23 044 

 

Всього поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за рядком 1615 звiту про 

фiнансовий стан                                                                                                                                                   

41 342                    34 119 

 

Торгова кредиторська заборгованiсть є безпроцентною i погашається, як правило, протягом 

двох-трьох мiсяцiв.  Iншi фiнансовi зобов'язання є теж безпроцентними i погашаються, як 

правило, протягом кварталу. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами представлена наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                           на 31 березня 2022 року             на 31 грудня 2021 року 

 

за активну електроенергiю                            4 744                            4 744 

 

за реактивну енергiю                              319                              251 

 

за розподiл електроенергiї                           18 625                           24 465 

 

за приєднання                                 100 084                           92 452 

 

за товарно-матерiальнi цiнностi (запаси), роботи, послуги  
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                                                            9                               11 

 

Всього поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами за рядком 1635 звiту про 

фiнансовий стан                                123 781                          121 923 

 

 

 

Зобов’язання перед бюджетом представленi наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                                  а 31 березня 2022 року       на 31 грудня 2021 року 

 

Податок на прибуток до сплати                       -                                  23 965 

 

Єдиний соцiальний внесок до сплати          2 286                                    4 082 

 

Податок на додану вартiсть до сплати         20 433                                  22 449 

 

Податок з доходiв фiзичних осiб до сплати  2 106                                    3 659 

 

Мiсцевi податки до сплати                          150                                     124 

 

Вiйськовий збiр                                 177                                     305 

 

Всього зобов'язання перед бюджетом за рядками 1620+1625 звiту про фiнансовий стан 

                                                 25 152                                  54 584 

 

Iншi поточнi зобов'язання представленi наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                     на 31 березня 2022 року                   на 31 грудня 2021 року 

 

Зобв'язання перед пiдзвiтними особами              4                                          - 

 

Зобов'язання з профспiлковими внесками            338                                     369 

 

Зобов'язання за утриманими алiментами iз заробiтної плати працiвникiв Товариства  

                                                       144                                     154 

 

Податкове зобов'язання з ПДВ                     -                                    - 

Iншi зобов'язання                                1 557                                  1 395 

 

Всього iншi поточнi зобов'язання за рядком 1690 звiту про фiнансовий стан  

                                                     2 043                                  1 918 

 

ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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Нижче поданий рух забезпечення на виплату вiдпусток персоналу (рядок 1660 звiту про 

фiнансовий стан  ) за звiтний перiод: 

 

 (тис. грн.) 

 

Показники Сума 

 

На 31 грудня 2021 року 43 972 

 

Нарахування за 1 кв. 2022р. - 

 

Використано протягом 1 кв. 2022р. (5961) 

 

На 31 березня 2022 року 38 011 

 

 

 

Товариство очiкує, що сформоване на кiнець 2021 року забезпечення буде використане у  2022 

роцi. 

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

 

                                             

 

 Аналiз чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) по категорiях: 

 

 (тис. грн.) 

 

Показники                                                1 кв. 2022р.                 1 кв. 2021р. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї постачання та розподiлу електроенергії   496 088                  465 421 

 

Дохiд вiд реалiзацiї перетокiв реактивної електроенергiї        5 734                     4 443 

 

Дохiд вiд передачi електроенергiї                                   -                        - 

 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуги, пов'язаних з електрифiкацiєю  2 808              2 291 

 

Iншi доходи вiд продажу, в тому числi:                             43 888             68 584 

 

- доходи вiд приєднання до мереж                              35 970             61 648 

 

- доходи вiд реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв         546                249 

 

- доходи вiд оренди (в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi)          605                458 

 

- iншi доходи                                                    6 767              6 229 

 

Всього доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без податку на додану вартiсть за 
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рядком 2000 звiту про фiнансовi результати                     548 518            540 739 

 

 

Товариство визнає дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї, коли вона задовольняє 

зобов'язанням щодо виконання послуги. Дохiд визнається помiсячно за методом оцiнки за 

результатом. Товариство застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi, на яку 

Товариство має право виставити рахунок на основi узгодженої кiлькостi переданих кВт/год 

(кiловат годин). 

 

Доходи вiд робiт i послуг, пов'язаних з електрифiкацiєю включають, зокрема, доходи вiд 

реалiзацiї послуг по електрифiкацiї будинкiв, доходи вiд реалiзацiї проектних робiт, доходи вiд 

реалiзацiї технiчних умов на пiдключення до системи електромереж, доходи вiд реалiзацiї послуг 

по ремонту лiчильникiв, доходи вiд реалiзацiї послуг по повторних пiдключеннях до лiнiй 

електромереж, доходи вiд виконання робiт по технiчному обслуговуванню електричних 

пiдстанцiй, доходи вiд виконання послуг по технiчному обслуговуванню лiнiй електропередач 

тощо. 

 

Дохiд вiд надання послуг визнається в момент пiдписання акту виконаних робiт (наданих послуг) 

вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг. 

 

До складу iнших доходiв вiд продажу включенi доходи вiд надання послуг 

навчально-методичного центру, транспортних послуг, доходи вiд виконання iнших робiт (послуг) 

тощо.  

 

Склад iнших операцiйних доходiв наведено нижче: 

 

(тис. грн.) 

 

Показники                                                              1 кв. 2022 р. 1 кв. 2021 р. 

 

Дохiд вiд оприбуткованих запасiв, отриманих вiд лiквiдацiї основних засобiв   1 745 1 182 

 

Одержанi пенi, штрафи, неустойки                                                   -            1 

 

Дохiд вiд вiдшкодування втрат, отриманих вiд винуватцiв або страхових компанiй 5          8 

 

Iншi операцiйнi доходи                                                        1 081 1 954 

 

Всього iнших операцiйних доходiв за рядком 2120 звiту про фiнансовi результати 2 831 3 145 

 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - витрати сформованi i мiстять фактичнi прямi 

виробничi витрати та загальновиробничi витрати. Згiдно МСБО 1 в звiтi доходи або витрати 

показанi згорнуто по iдентичним операцiям. Витрати визнаються на основi зв'язку мiж 

понесеними витратами i одержаним доходом вiд конкретних статей.  

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включє: 
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(тис. грн.) 

 

Показники                                                             1 кв. 2022 р. 1 кв. 2021 р. 

 

Собiвартiсть реалiзованих послуг з розподiлу (передачi) електроенергії   523 000   343 511 

 

Собiвартiсть реалiзованих робiт та послуги, пов'язаних з електрифiкацiєю 3 645     2 099 

 

Собiвартiсть iншої реалiзацiї, в тому числi:                            736       592 

- собiвартiсть послуг з приєднання до мереж         -  

 

- собiвартiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв               250        169 

 

- собiвартiсть послуг оренди (в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi)           89        111 

 

- собiвартiсть iншої реалiзацiї                                       397        312 

 

Всього собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рядком 2050 звiту про 

фiнансовi результати                                                 527  381  346 202 

 

У статтi "Адмiнiстративнi витрати" - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов'язанi з 

управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання 

адмiнiстративно-управлiнського персоналу - на заробiтну плату, на їх службовi вiдрядження, на 

утримання основних засобiв, охорону, юридичнi, аудиторськi послуги та iншi). 

 

 

 Iншi операцiйнi витрати  

 

Iншi операцiйнi витрати складаються з наступних компонентiв за функцiями витрат:  

 

 (тис. грн.) 

 

Показники                                                      1 кв. 2022р. 1 кв. 2021р. 

 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги                                  -         - 

 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки                                    36       46 

 

Списання необоротних активiв при лiквiдацiї                  1 513     558 

  

Iншi витрати                                                         1397      -17 

 

Всього iнших операцiйних витрат за рядком 2180 звiту про фiнансовi результати  2 946  

     587 

 

Фiнансовi витрати включають ефект дисконтування довгострокових зобов'язань в сумi: 

 

1 кв. 2022 р. - 1 049 тис.грн. 
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1 кв. 2021р. - 9 126 тис. грн. 

 

Прибуток за 1 кв.2022 р. склав - 5 315 тс.грн., за аналогiчний перiод 2021 р. - 173 068 тис.грн. 

 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)  

 

У звiтi вiдображається надходження й витрачання грошових коштiв у результатi дiяльностi 

Товариства у звiтному перiодi.  

 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти на банкiвських рахунках  та готiвковi 

кошти в касi. Еквiвалентiв грошових коштiв Товариство не має. 

 

Залишок грошових коштiв по Товариству становить: 

 

- станом на 31.12.2021 року 56 872 тис.грн. 

 

- станом на 31.03.2022 року 42 717 тис.грн.  

 

Чистий рух грошових коштiв за 1 квартал 2022 року склав: 

 

- вiд операцiйної дiяльностi:     - 91 582 тис.грн.  

 

- вiд iнвестицiйної дiяльностi:  - 77 415 тис.грн.  

 

- вiд фiнансової дiяльностi :      - 12 тис.грн. 

 

 

Звiт про власний капiтал (форма 4) 

 

Власний капiтал Товариства станом на 31.03.2022 року складає 2 789 378 тис. грн., у тому числi:  

(тис.грн.) 

 

Статутний капiтал - 15 272 

 

Капiтал у дооцiнках - 2 535 180 

 

Додатковий капiтал - 410  

 

Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить - 238 516  

 

Станом на 31 березня 2022 року загальна кiлькiсть затверджених, випущених i повнiстю 

сплачених простих акцiй становить 61 088160 акцiй номiнальною вартiстю - 0,25 грн. за одну 

акцiю. З них  31 154 360 шт. акцiй (50,999 вiдсоткiв) перебувають у власностi держави в особi 

Фонду державного майна України.  

 

Всi акцiї, випущенi Товариством, є простими. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини 

статутного капiталу немає.  
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Протягом звiтного перiоду не змiнювались розмiр статутного капiталу та номiнальна вартiсть 

акцiй. 

 

Структура акцiонерного капiталу Товариства станом на 31 березня 2022 представлена таким 

чином: 

 

Власники акцiй на 31 березня 2022 року 

 

Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння, % 

 

Фонд державного майна 31154360 50,999 

 

Bikontia Enterprises Limited 15265930 24,9900 

 

Larva Investments Limited 9224464      15,1002 

 

В складi капiталу в дооцiнках Товариством вiдображений прирiст справедливої вартостi 

нерухомостi, машин та обладнання, а також її зниження в тiй мiрi, в якiй це зниження компенсує 

прирiст того ж активу, визнаного ранiше в складi капiталу. 

 

В складi додаткового капiталу вiдображена вартiсть об'єктiв соцiальної сфери, якi не були 

переданi державою Товариству при приватизацiї, але перебувають у його господарському вiданнi. 

Перiодично Товариство проводить переговори про передачу на баланс органам мiсцевої влади 

об'єктiв соцiальної сфери. Цей процес буде продовжуватись i в майбутньому до повної передачi 

органам влади об'єктiв, що не були переданi Товариству при приватизацiї.  

 

Рух нерозподiленого прибутку представлено наступним чином: 

(тис. грн.) 

 

Показники                                                 2022 рiк  2021 рiк 

На 1 сiчня року                                        

 

Виплати власникам (дивiденди)  231 439 174 712 

 

Використання дооцiнки необоротних активiв      1762        604 

 

Чистий прибуток                                          5315 173 068 

 

На 31  березня  року                                 238 516 348 384 

 

На кiнець звiтного перiоду, тобто на 31.03.2022 року, нерозподiленний прибуток збiльшився на 7 

077  тис.грн. 

 

 
Керівник                                 Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер                                Ясiновський Микола Дмитрович 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва ВАТ "Тернопiльобленерго" за перший квартал 2022 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 першого кварталу 2022 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. 

 

Структура Товариства за перший квартал 2022 року не змiнилася i на кiнець звiтного перiоду 

включає 18 районiв електричних мереж, якi є 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 перший квартал 2022 року фiнансово-економiчнi умови, в яких доводиться 

працювати ВАТ "Тернопiльобленерго", залишаються складними, як i в минулому роцi. 

Ускладнили роботу також пандемiя COVID-19, вiйськова агресiя з боку росiйської федерацiї та, 

вiдповiдно, введення воєнного стану по всiй територii України з 24 лютого 2022 року. 

Продовжують дiяти iнфляцiйнi процеси, що знаходять своє вираження у зростаннi цiн на 

матерiали, обладнання та енергетичнi ресурси, зменшеннi платоспроможностi споживачiв. 

 

Постановою вiд 17.12.2021 № 2608 Товариству затверджено тарифи на послуги з розподiлу 

електроенергiї iз застосуванням стимулюючого регулювання на 2022 рiк, що передбачає 

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 ставка 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 встановлених НКРЕКП параметрiв якостi електричної енергiї. 

 

ВАТ "Тернопiльобленерго" розробляє Iнвестицiйну програму Товариства на 2023 рiк, за основу 

якої  взято "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. 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 
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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. Проте, постановою вiд 

03.03.2022 № 338 Про виконання Iнвестицiйних програм лiцензiатiв з розподiлу електричної 

енергiї на 2022 рiк передбачено призупинити виконання схвалених НКРЕКП Iнвестицiйних 

програм на перiод воєнного стану. 

 

 

 

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

звiтнiсть:  

 

- у зв'язку з вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України, на пiдставi пропозицiї 

Ради нацiональної безпеки i оборони України, вiдповiдно до пункту 20 частини першої статтi 106 

Конституцiї України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента 

України № 64/22 вiд 24.02.2022 по всiй територiї України введено воєнний стан. 

 

 

Торгово-промислова палата засвiдчує форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили): 

вiйськову агресiю росiйської федерацiї проти України, що стало пiдставою введення воєнного 

стану iз 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 дiб, вiдповiдно до Указу 

Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi". 

Враховуючи це, ТПП України пiдтверджує, що зазначенi обставини з 24 лютого 2022 року до їх 

офiцiйного закiнчення, є надзвичайними, невiдворотними та об'єктивними обставинами для 

суб'єктiв господарської дiяльностi та/або фiзичних осiб по договору, окремим податковим та чи 

iншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згiдно з умовами договору, 

контракту, угоди, законодавчих чи iнших нормативних актiв i виконання вiдповiдно яких/-го 

стало неможливим у встановлений термiн внаслiдок настання таких форс-мажорних обставин 

(обставин непереборної сили); 

 

  - 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 травня 2022 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 
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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;  

 

- 16 березня 2022 року Системний оператор української електричної мережi НЕК 

"Укренерго" разом з європейськими колегами завершив об'єднання вiтчизняної та європейської 

енергосистем (Європейської мережi системних операторiв передачi електроенергiї (ENTSO-E). 

Серед iншого, вказанi змiни передбачають: 

 

" встановлення однiєї торгової зони "Об'єднана енергетична система України"; 

 

" рекомендацiї учасникам ринку електричної енергiї на перiод дiї особливого перiоду 

зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцiй, передбачених укладеними договорами; 

 

" встановлення мiнiмального цiнового обмеження на ринку на добу наперед (РДН) для 

годин мiнiмального та максимального навантаження на рiвнi iндексу off-peak та peak за останнi 30 

календарних днiв вiдповiдно.      

 

- з 24 березня 2022 року система, як i планувалося, була вiдключена вiд енергосистем Росiї i 

Бiлорусi i переведена в автономний режим. Робота в iзоляцiї показала абсолютну надiйнiсть лiнiй 

передач i систем управлiння процесами навiть в умовах вiйськових дiй. Українська енергосистема 

довела здатнiсть пiдтримувати необхiдну частоту 50 Гц в рiзних режимах роботи i надiйнiсть i 

безпеку енергопостачання українським споживачам навiть в умовах вiйськової агресiї; 

 

- постановою вiд 03.03.2022 № 338 Про виконання Iнвестицiйних програм лiцензiатiв з 

розподiлу електричної енергiї на 2022 рiк передбачено призупинити виконання схвалених 

НКРЕКП Iнвестицiйних програм на перiод воєнного стану; 

 

- постановою Регулятора №333 внесено змiни до постанов 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 вiд 25 лютого 2022 

року №332 "Про забезпечення стабiльного функцiонування ринку електричної енергiї, у тому 

числi фiнансового стану учасникiв ринку електричної енергiї, пiд час особливого перiоду". 

 

  - запровадження воєнного стану та продовження дiї карантину в Українi вплинуло на 

зниження дiлової активностi майже в усiх галузях бiзнесу, в тому числi безпосередньо пов'язаних 

iз споживанням електричної енергiї. 

 

ВАТ "Тернопiльобленерго" в умовах воєнного стану продовжує стабiльну роботу та надає 

послуги з розподiлу електроенергiї. Товариство продовжує дбати про пiдтримку роботи 

електромереж. 

 

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 
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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 складна нестабiльна полiтична та економiчна 

ситуацiя, проблема безпеки та оперативної безпеки. 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. Вона 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 
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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 iз 

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 
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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 
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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 закiнчення дiї воєнного стану в Українi, спричиненим 

вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України, та оновлення дiлової активностi в 

Українi; 

 

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

iнформацiя емiтента станом на 31.03.2022 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. 

 

 

 


