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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3001/15 

(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) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

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

2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130725 

4. Місцезнаходження: 46010, Україна, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, Тернопiль, 

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. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):  

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 діяльність з 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 

9. 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 річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

-02-21-08-28-09 22.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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 X 

22. 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 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Дата та рiшення, яким затверджена рiчна iнформацiя вiдсутнi в звязку з тим, що Наглядова рада 

Товариства втратила свої повноваження, окрiм повноважень скликання та проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв, а Загальнi збори на дату подання звiту не скликались. 

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

корпоративного секретаря у Товариствi немає. 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що послугами рейтингового агентства 

Товариство не користувалось та не проводило оцiнку емiтента та його цiнних паперiв. 

13. Iнформацiя вiдсутня, оскiльки змiн стосовно акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї 

розмiр пакета яких став бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакету акцiй у 

звiтному перiодi не вiдбувалось. 

14.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, оскiльки 

таких змiн не вiдбувалось. 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, оскiльки таких змiн не 



вiдбувалось. 

17. 2), 3) Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, тому що 

Товариство випускало лише простi iменнi акцiї.  

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

Товариство не випускало.  

17.5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня,тому що 

боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. 

17.6) Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що 

протягом звiтного перiоду Товариство власнi акцiї не викупляло . 

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань 

за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, так як цiльових облiгацiй Товариство не 

випускало. 

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента   цiнних паперiв  такого 

емiтента вiдсутня тому що Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. 

20.Iнформацiя вiдсутня, оскiльки у власностi працiвникiв емiтента немає акцiй у розмiрi понад 

0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 

23.  Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв'язку з тим, що дивiденди за звiтний перiод та за 

перiод, попереднiй звiтному, не нараховувались i не виплачувались. 

25-26 Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання 

згоди на вчинення значних правочинiв акцiонерним товариством не приймалось, в зв'язку з цим 

така iнформацiя вiдсутня. 

27-28 Рiшення про  вчинення правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть акцiонерним 

товариством не приймались, в зв'язку з цим така iнформацiя вiдсутня. 

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

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

цiнних паперiв.  

33. Iнформацiя про акцiонернi та корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента 

вiдсутня, оскiльки повiдомлень про такi договори вiд акцiонерiв Товариство не отримувало. 

34. Iнформацiя вiдсутня в звязку з тим, що договори та правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. 

35. Iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що в 2020 роцi особливої iнформацiї не виникало. 

36-45. Iнформацiя щодо пунктiв змiсту 36-45 вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є 

емiтентом таких цiнних паперiв.  

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ВАТ "Тернопiльобленерго" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 19.02.1999 

4. Територія (область) 

 Тернопільська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 15272040 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 50,999 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2063 

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

 35.13 - розподiлення електроенергiї 

10. 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 

у іноземній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

5) IBAN 

 UA353385450000000260053000146 

6) поточний рахунок 

 UA353385450000000260053000146 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку 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 

регулювання 

електроенергетики України 

 



Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Лiцензiя про надання послуг з 

перевезення пасажирiв, 

небезпечних вантажiв, багажу 

автомобiльним транспортом 

АЕ №187209 14.11.2012 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

траспортi 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

027.16.61 29.02.2016 Управлiння держпрацi у 

Терноп. обл. 

28.02.2021 

Опис 

З 23.10.2020 р. дiє Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази 

вимогам законодавства з питань охорони працi. Декларацiя дiє без 

обмеження термiну дiї 

Дозвiл на експлуатацiю 

устаткування пiдвищеної 

небезпеки 

028.16.61 29.02.2016 Управлiння держпрацi у 

Тернопiльськiй обл. 

28.02.2021 

Опис 

З 23.10.2020 р. дiє Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази 

вимогам законодавства з питань охорони працi. Декларацiя дiє без 

обмеження термiну дiї 

Лiцензiя на право здiйснення 

господарської дiяльностi з 

будiвництва об'єктiв, що за 

класом наслiдкiв 

(вiдповiдальностi) належать до 

об'єктiв з середнiми та значними 

наслiдками. 

№ 44-Л 07.08.2019 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї. 

Свiдоцтво на  право проведення 

щозмiнних передрейсових та 

пiслярейсових медичних оглядiв 

водiїв транспортних засобiв 

20191381 30.01.2019 ДП "Український медичний 

центр безпеки дорожнього 

руху та iнформацiйних 

технологiй" Мiнiстерства 

охорони здоровя 

29.01.2022 

Опис 
Дозвiл виданий на 3 рокiв. Прогнозується, що у 2022р. 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 2025р. вiн буде 

продовжений. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42145798 

4) Місцезнаходження 

 46010 м. Тернопiль, просп. Злуки, 2В 

5) Опис  

 Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" є єдиним Учасником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач". 



 

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

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

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

статутного капiталу ТОВ грошових коштiв. 

 

ВАТ "Тернопiльобленерго" як учасник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

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

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

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

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

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

Товариства на початок строку виплати дивiдендiв;  

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

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

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

протоколи загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства;  

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

Товариствi, в порядку, встановленому законом та Статутом; 

6) вибирати i бути обраними в органи управлiння Товариства; 

7) передавати свої повноваження iншому учасниковi або його представниковi; 

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

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

 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Бережанський район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47500, Тернопільська обл., Бережанський р-н, Бережани, Шевченка,146 

3) Опис 

 Бережанський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Бережанського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування;  

 

1) Найменування 

 Борщiвський район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48700, Тернопільська обл., Борщiвський р-н, Борщiв, С. Бандери ,152 

3) Опис 

 Борщiвський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Борщiвського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування;  

 

1) Найменування 



 Бучацький  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48400, Тернопільська обл., Бучацький р-н, Бучач, Енергетична,1 

3) Опис 

 Бучацький район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Бучацького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування; 

 

1) Найменування 

 Гусятинський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48200, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, Гусятин, Б. Лепкого,75 

3) Опис 

 Гусятинський район електричних мереж є вiдокремленим  структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Гусятинського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування;  

 

1) Найменування 

 Залiщицький район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48600, Тернопільська обл., Залiщицький р-н, Залiщики, С.Бандери, 100А 

3) Опис 

 Залiщицький район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Залiщицького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Збаразький  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47300, Тернопільська обл., Збаразький р-н, Збараж, Залiзнична,13 

3) Опис 

 Збаразький район електричних мереж є вiдокремленим  структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Збаразького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Зборiвський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47200, Тернопільська обл., Зборiвський р-н, Зборiв, Козацька,23 

3) Опис 

 Зборiвський район електричних мереж є вiдокремленим  структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Зборiвського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 



оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Козiвський район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47600, Тернопільська обл., Козiвський р-н, Козова, Грушевського, 5А 

3) Опис 

 Козiвський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Козiвського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Кременецький  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47000, Тернопільська обл., Кременецький р-н, Кременець, Лятуринської, 14 

3) Опис 

 Кременецький район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Кременецького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Лановецький  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, Ланiвцi, Вишневецька, 49 

3) Опис 

 Лановецький район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Лановецького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Монастириський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48300, Тернопільська обл., Монастириський р-н, Монастириська, Шевченка, 43А 

3) Опис 

 Монастириський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Монастириського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Пiдволочиський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47800, Тернопільська обл., Пiдволочиський р-н, Пiдволочиськ, С.Бандери, 5 



3) Опис 

 Пiдволочиський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Пiдволочиського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Пiдгаєцький  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48000, Тернопільська обл., Пiдгаєцький р-н, Пiдгайцi, Шевченка, 50А 

3) Опис 

 Пiдгаєцький район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Пiдгаєцького адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Тернопiльський сiльський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, Тернопiль, I.Франка,18 

3) Опис 

 Тернопiльський сiльський район електричних мереж є вiдокремленим структурним 

виробничим пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на 

територiю Тернопiльського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює 

оперативне, оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 

0,4-10 кВ, оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони 

обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Тернопiльський мiський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, Тернопiль, I.Франка, 18 

3) Опис 

 Тернопiльський мiський район електричних мереж є вiдокремленим структурним 

виробничим пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на 

територiю м. Тернопiль. РЕМ здiйснює оперативне, оперативно-експлуатацiйне, технiчне 

обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, оперативне та технiчне обслуговування 

пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Теребовлянський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48100, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, Теребовля, Покрiвна, 3 

3) Опис 

 Теребовлянський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Теребовлянського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 



 

1) Найменування 

 Чорткiвський   район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 48500, Тернопільська обл., Чорткiвський р-н, Чорткiв, Копичинецька, 99 

3) Опис 

 Чорткiвський район електричних мереж є вiдокремленим структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Чорткiвського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 

1) Найменування 

 Шумський  район електричних мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47100, Тернопільська обл., Шумський р-н, Шумськ, Енергетична, 8 

3) Опис 

 Шумський район електричних мереж є вiдокремленим  структурним виробничим 

пiдроздiлом ВАТ "Тернопiльобленерго". Зона обслуговування РЕМ поширюється на територiю 

Шумського адмiнiстративного району, Тернопiльської областi. РЕМ здiйснює оперативне, 

оперативно-експлуатацiйне, технiчне обслуговування та ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, 

оперативне та технiчне обслуговування пiдстанцiй 35-110 кВ в межах своєї зони обслуговування. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 921/69/19 Господарський суд 

Тернопiльської 

областi 

ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

КП 

"Тернопiльводокана

л" 

 20025520,97 грн (16560000 - 

борг за електричну енергiю + 

2522942,45 - пенi + 210245,26 - 

3% рiчних + 732333,26 - 

iнфляцiйнi нарахування)  

Задоволено 

частково в сумi: 

18 704 386,73 

грн.: 16 560 000 

грн. боргу, 1 219 

880,91 грн. пенi, 

205 436,06 грн. 

рiчних; 719 

069,76 грн. 

iнфляцiйних 

Опис: 

провадження вiдкрито 08.02.2019, судове рiшення в редакцiї постанови апеляцiйної iнстанцiї вiд 27.07.2020 виконано повнiстю в 2020 роцi 

2 921/750/19 Господарський суд 

Тернопiльської 

областi 

ДП "Енергоринок" ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

 43917981,85 грн (40411218,87 - 

борг за електричну енергiю + 

3106670,35 - пенi + 107867,58 - 

iнфляцiйнi нарахування) 

Задоволено 

частково. 

Стягнуто 40 014 

110,92 грн. (39 

411 218 грн. 87 

коп. боргу, 310 

667 грн. пенi, 

292 225 грн. 05 

коп. рiчних) В 

частинi 1 млн. 

грн. 

провадження 

закрито 

Опис: 

провадження вiдкрито 26.11.2019, судове рiшення вiд 02.03.2020 виконано частково, несплачений залишок станом на 01.01.2021: 21 978 218,87 грн. боргу, 310 667 грн. 

пенi, 292 225,05 грн. рiчних 

3 910/2163/20 Господарський суд 

Тернопiльської 

областi 

ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

Державне 

пiдприємство 

зовнiшньоекономiчн

ої дiяльностi 

"Укрiнтеренерго" 

 1142558,74 грн. (976783,17 грн - 

заборгованiсть за послуги з 

розподiлу, 140255,35 грн - пеня, 

14328,73 грн - 3% рiчних, 

11191,49 - iнфляцiйнi 

нарахування) 

Задоволено 

частково. 

Стягнуто 1 142 

437,90 грн. (979 

783,17 грн. за 

послуги 

розподiлу, 140 

225,35 грн. пенi, 

14 237,89 грн. 

рiчних, 11 



191,49 грн. 

iнфляцiйних) 

Опис: 

провадження вiдкрито 03.03.2019, судове рiшення вiд 18.08.2020 виконано частково, несплачений залишок станом на 01.01.2021: 821 873,94 грн. 

4 910/9688/19 Господарський суд 

мiста Києва 

ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

Державне 

пiдприємство 

зовнiшньоекономiчн

ої дiяльностi 

"Укрiнтеренерго" 

 494957,83 грн. ( 717804,33 грн. - 

заборгованiсть за послуги з 

розподiлу, 62602,21 грн. - пеня, 

5340,10 грн. - 3% рiчних, 

9211,19 грн. - iнфляцiйнi 

нарахування) 

Сплачено 

протягом 

розгляду справи 

в судi 417804,33 

грн., стягнуто 

62602,21 грн. 

пенi, 5340,10 

грн. - 3% 

рiчних, 9211,19 

грн. - iнфляцiї 

Опис: 

Господарський суд мiста Києва позовнi вимоги задовiльнив повнiстю 18.09.2020 р. Стягнення передано до виконавчної служби. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 921/750/19, 

02.03.2020 

ДП "Енергоринок" рiчнi на суму 292225 

грн. 

заборгованiсть 

непогашена станом на 

31.12.2020 р. 

Опис: 

за несвоєчасне виконання довiрних зобов'язань  

2 921/750/19, 

02.03.2020 

ДП "Енергоринок" пеня на суму 310667 

грн. 

заборгованiсть 

непогашена станом на 

31.12.2020 р. 

Опис: 

за несвоєчасне виконання договiрних зобов'язань 

3 921/128/20, 

07.10.2020 

ДП "Енергоринок" штраф сплачено 40220 тис. 

грн. 

Опис: 

за несвоєчасне виконання договiрних зобов'язань 

4 2-1413, 25.03.2003 Тернопiльський 

апеляцiйний суд 

вiдшкодування за 

втрату 

непрацездатностi 

сплачується 

щоквартально 

(сплачено 113508 грн.) 

Опис: 

сплачено у 2020 р. за втрату здоров'я внаслiдок ураження електричним струмом 

5 без №, 01.04.2020 ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

штраф сплачено 1151 тис. грн. 

Опис: 

по податку на додану вартiсть. Сплата по уточненiй декларацiї ПДВ за квiтень 2020 р. 

6 216, 16.11.2020 ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

компенсацiя сплачено 1 962 тис. 

грн. 

Опис: 

компенсацiя за недотримання гарантованих стандартiв якостi надання послуг споживачам 

7 1553, 12.08.2020 НКРЕКП штраф сплачено 170000 грн. 

Опис: 

за недотримання вимог нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної 

енергiї 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Дiяльнiсть ВАТ "Тернопiльобленерго" у 2020 роцi здiйснювалась у вiдповiдностi до Закону 

України "Про ринок електричної енергiї".  

З 1 сiчня 2019 року вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї" ВАТ 

"Тернопiльобленерго" на пiдставi отриманої лiцензiї здiйснює дiяльнiсть виключно з розподiлу 

електричної енергiї для споживачiв на територiї Тернопiльської областi, тому у Товариствi  у 

2020 роцi здiйснювались заходи щодо удосконалення органiзацiйної структури. 

В товариствi дiє централiзована структура органiзацiї та управлiння виробничими процесами. 

Очолює Товариство голова правлiння - генеральний директор.  

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

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



забезпечення дiяльностi. 

Фiнансово-економiчна дiяльнiсть забезпечується такими структурними пiдроздiлами: 

економiчний вiддiл, вiддiл працi i заробiтної плати, центральна бухгалтерiя, фiнансово-бюджетна 

група. Керiвництво здiйснюють директор з економiчних питань, головний бухгалтер, фiнансовий 

директор.  

Комерцiйна дiяльнiсть Товариства забезпечується шiстьма структурними пiдроздiлами, а саме: 

вiддiл органiзацiйно-технiчного забезпечення та договорiв, вiддiл по роботi з 

електропостачальниками, служба по роботi з юридичними споживачами, служба по роботi з 

побутовими споживачами, служба аналiзу i контролю технологiчних витрат електричної енергiї, 

служба приладiв облiку i метрологiї. Керiвництво здiйснює комерцiйний директор. 

Технiчна дiяльнiсть Товариства забезпечується 10 структурними пiдроздiлами, а саме:  служба 

лiнiй електропередачi 35-110 кВ, служба пiдстанцiй 35 кВ i вище, служба релейного захисту i 

електроавтоматики, служба iзоляцiї i захисту вiд перенапруг, служба засобiв диспетчерського i 

технологiчного управлiння, служба автоматизацiї i телемеханiки, виробничо-технiчна служба, 

оперативно-диспетчерська служба, цех з ремонту обладнання, служба розподiльчих 

електромереж. Керiвництво здiйснює головний iнженер. 

Господарське  забезпечення здiйснюють 5 структурних пiдроздiлiв, а саме: служба механiзацiї i 

транспорту, група матерiально-технiчного постачання, ремонтно-будiвельна дiльниця, 

господарська частина, центральний склад. Керiвництво здiйснює виконавчий директор.  

В безпосередньому пiдпорядкуваннi голови правлiння знаходиться ще 9 структурних пiдроздiлiв: 

служба розвитку i пiдтримки програмного забезпечення, колл-центр, канцелярiя, вiддiл зв'язкiв з 

громадськiстю, iнформацiйно-консультацiйний центр, вiддiл капiтального будiвництва i 

реконструкцiї, група  супроводу договiрної роботи, група закупiвель , служба нагляду за 

експлуатацiєю та монiторингу якостi. 

 Головi правлiння-генеральному директору безпосередньо пiдпорядкованi: 

- заступник голови правлiння-перший заступник генерального директора; 

- заступник генерального директора-фiнансовий директор; 

- помiчник голови правлiння - генерального директора з питань економiчної безпеки (здiйснює 

керiвництво вiддiлом охорони, штабом цивiльного захисту, групою з економiчної безпеки); 

- помiчник  голови правлiння-генерального директора з органiзацiйних питань; 

- помiчник  голови правлiння-генерального директора з кадрової роботи (здiйснює керiвництво 

вiддiлом кадрiв i навчально-методичним центром); 

- помiчник  голови правлiння-генерального директора з питань охорони працi (здiйснює 

керiвництво службою охорони працi i пунктом охорони здоров'я); 

- помiчник  голови правлiння-генерального директора з правових питань (здiйснює керiвництво 

юридичним вiддiлом). 

 

Всього в органiзацiйнiй структурi ВАТ "Тернопiльобленерго" налiчується 42 структурних 

пiдроздiли та 18 вiдокремлених структурних пiдроздiлiв - районiв електричних мереж (РЕМ), а 

саме: Бережанський РЕМ (м.Бережани, вул. Шевченка, 146), Борщiвський РЕМ (м.Борщiв, вул. 

Ст.Бандери, 152), Бучацький РЕМ (м.Бучач, вул. Енергетична,1), Гусятинський РЕМ 

(смт.Гусятин, вул. Б.Лепкого,75), Залiщицький РЕМ (м.Залiщики, вул. Українська,100-А), 

Збаразький РЕМ (м.Збараж, вул. Залiзнична,13), Зборiвський РЕМ (м.Зборiв, вул. Козацька,23), 

Козiвський РЕМ (смт.Козова, вул.Грушевського,5-А), Кременецький РЕМ (м.Кременець, 

вул.Лятуринської,14), Ланiвецький РЕМ (смт.Ланiвцi, вул.Вишнiвецька,49), Монастириський 

РЕМ (м.Монастириськ, вул.Шевченка,43-А), Пiдволочиський РЕМ (смт.Пiдволочиськ, 

вул.Ст.Бандери, 5), Пiдгаєцький РЕМ (м.Пiдгайцi, вул.Шевченка,50-А), Тернопiльський мiський 

РЕМ (м.Тернопiль, вул.I.Франка,18),Тернопiльський сiльський РЕМ (м.Тернопiль, вул. 

Енергетична,2), Теребовлянський РЕМ (м.Теребовля, вул.Покрiвка,3), Чорткiвський РЕМ 

(м.Чорткiв, вул. Копичинецька,99), Шумський РЕМ (м.Шумськ, вул. Енергетична,8), якi не мають 

статусу юридичної особи i здiйснюють господарську дiяльнiсть, як вiдокремленi структурнi 



пiдроздiли на пiдставi "Положення про район електричних мереж", затвердженого головою 

правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Вказанi пiдроздiли здiйснюють дiяльнiсть з розподiлу електроенергiї на територiї 

адмiнiстративних районiв Тернопiльської областi.  

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв ВАТ "Тернопiльобленерго" не має. ВАТ 

"Тернопiльобленерго" володiє часткою в Статутному капiталi Товариства з обмеженою 

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

(100%); на виконання норм Закону України "Про ринок електричної енергiї".  

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Iнформацiя за 2020 рiк:  

Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2156 особи;  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2063 осiб (iз сумiсниками 

та позаштатними працiвниками 2078 чол);   

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 15 осiб;  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 46 особи; 

Фонд оплати працi (всього) - 366616,1 тис. грн.  

Вiдносно 2019 року фонд оплати працi за 2020 рiк збiльшився на 90524,7 тис.грн. (32,8%) 

Кадрова полiтика Товариства протягом звiтного перiоду була спрямована на комплексне 

вирiшення завдань якiсного формування i ефективного використання кадрового потенцiалу, 

забезпечення вiдповiдностi кадрiв зростаючим вимогам виробництва. 

За звiтний перiод 50% вартостi навчання посеместрово оплачено 1 особi по спецiальностi 

"Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка". 

Товариство практикує заохочення працiвникiв до навчання в Тернопiльському нацiональному 

технiчному унiверситетi iм.I.Пулюя, Захiдноукраїнському нацiональному  унiверситетi, 

Бережанському агротехнiчному iнститутi, ВПНУБiПУ "Бережанському агротехнiчному 

коледжi". На заочних вiддiленнях ВУЗiв рiзних рiвнiв акредитацiї протягом звiтного перiоду 

навчалось 6 працiвникiв (в тому числi 2 особи у вiцi до 35 рокiв) за спецiальностями: 

"Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка", "Правоохоронна дiяльнiсть". 

За звiтний перiод в Товариствi проводилась пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 

шляхом їх виробничо-економiчного навчання: систематичної самоосвiти, короткострокового i 

перiодичного навчання. 

Працiвники Товариства брали участь в семiнарах, нарадах, якi проводили спецiалiсти Мiнiстерств 

енергетики i соцiальної полiтики. В навчально-науковому iнститутi пiслядипломної освiти 

Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" пiдвищували квалiфiкацiю 3 працiвники з 

отриманням свiдоцтва, з них 1 молодий працiвник. 

В структурi ВАТ "Тернопiльобленерго" є навчально-методичний центр для здiйснення 

професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 

Протягом 2020 року вiдповiдно до плану пiдвищили квалiфiкацiю 127 електромонтерiв з 

експлуатацiї розподiльчих мереж, 1 електрослюсар з ремонту устаткування розподiльчих 

пристроїв, 27 електромонтерiв з ремонту повiтряних лiнiй електропередачi, 3 електромонтери з 

випробувань i вимiрювань, 40 водiїв автотранспортних засобiв, 30 електрослюсарiв з ремонту 

устаткування розподiльчих пристроїв, 1 електромонтер диспетчерського устаткування 



телеавтоматики та iншi. Всього - 229 робiтникiв. Навчання пройшли 232 працiвники, в тому числi 

3 спецiалiсти. Працiвники, зайнятi роботами в дiючих електроустановках, пройшли навчання та 

перевiрку знань з питань охорони працi. 

 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ВАТ "Тернопiльобленерго" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика визначає єдинi методологiчнi засади органiзацiї ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансових звiтiв вiдкритим акцiонерним товариством "Тернопiльобленерго" 

(надалi Товариство) та сформована у вiдповiдностi з вимогами:   

- Цивiльного кодексу України; 

- Господарського кодексу України; 

- Податкового кодексу України; 

- Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть"; 

- Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 

- iнших законодавчих та нормативних документiв; 

- Статуту Товариства. 

Метою Облiкової полiтики є забезпечення складання фiнансових звiтiв та розкриття iнформацiї у 

вiдповiдностi iз вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ) в 

редакцiї, якi дiють станом на 01 сiчня 2020 року. 

В Облiковiй полiтицi вiдображенi лише тi МСФЗ, якi застосовуються до операцiй Товариства на 

момент розробки Облiкової полiтики та її затвердження. При необхiдностi Облiкова полiтика має 

бути змiнена або доповнена для облiку операцiй, якi будуть мати мiсце в дiяльностi Товариства 

пiзнiше.  

У випадку вiдсутностi конкретного Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi та 

iнтерпретацiї Постiйного комiтету по iнтерпретацiях керiвництво Товариства використовує свої 

судження для розробки окремих положень Облiкової полiтики, якi забезпечать найбiльш корисну 

iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. 

Винесення такого судження керiвництвом Товариства базується на: 

- критерiї визначення, визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, визначених в 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi; 

- вимогах МСФЗ, що зачiпають аналогiчнi або пов'язанi проблеми;  



- рiшення iнших органiв, якi встановлюють стандарти та прийняту галузеву практику в тiй i лише 

в тiй мiрi, в якiй вони вiдповiдають згаданому у цьому абзацi вище. 

Облiкова полiтика Товариства сформована на основi наступних основоположних припущень 

бухгалтерського облiку:  

- фiнансовi звiти складаються  на основi облiкового принципу нарахування, тобто результати 

договорiв та iнших подiй визнаються при їх настаннi, облiковуються в тому звiтному перiодi та 

визнаються в фiнансових звiтах тих звiтних перiодiв, в яких вони вiдбулися; 

- фiнансовi звiти складаються на основi принципу безперервностi, тобто припущення, що 

Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому i у нього немає намiрiв 

та необхiдностi припинення дiяльностi (лiквiдацiї). 

Реалiзацiя Облiкової полiтики Товариства базується на дотриманнi  наступних критерiїв якiсних 

характеристик: 

- зрозумiлiсть для користувачiв; 

- доречнiсть пiд час прийняття користувачами рiшень; 

- суттєвiсть щодо впливу на економiчнi рiшення користувачiв; 

- достовiрнiсть iнформацiї, що розкривається; 

- правдивiсть подання iнформацiї; 

- превалювання сутностi над формою, тобто ведення облiку операцiй виходячи iз їх сутностi та  

економiчної реальностi, а не лише юридичної форми; 

- нейтральностi (iнформацiя має бути вiльною вiд упередженостi); 

- обачнiсть щодо невизначеностi, яка супроводжує подiї i обставини; 

- повнота iнформацiї в межах суттєвостi та витрат, пов'язаних iз їх отриманням; 

- порiвняннiсть, яка надає змогу користувачам порiвнювати фiнансовi звiти Товариства за рiзнi 

перiоди. 

Фiнансовi звiти Товариства готуються у вiдповiдностi iз принципами облiку по iсторичнiй 

(первiснiй) вартостi, за винятком окремих груп основних засобiв, якi облiковуються по вартостi 

переоцiнки або справедливiй вартостi, що буде висвiтлено нижче.  

Iсторична вартiсть, звичайно, визначається на основi справедливої вартостi винагороди за 

наданий взамiн актив.  

З метою забезпечення послiдовностi облiку господарських операцiй та вiдповiдностi даних 

бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi Облiкова полiтика Товариства затверджується 

наказом керiвника Товариства.  

Змiни до Облiкової полiтики вносяться лише у випадках, якщо це передбачається  

законодавством чи вимагається МСФЗ, або цi змiни приводять до того,  що фiнансова звiтнiсть 

надає достовiрнiшу та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на 

фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки Товариства.  

Межа суттєвостi стосовно до елементiв активiв, зобов'язань та капiталу встановлюється з 

урахуванням нормативних актiв, якi дiють та практики, що склалася. При визначеннi межi 

враховується, що суттєвiсть статтi залежить не лише вiд її величини, але i вiд природи 

(економiчної сутi), яка повинна бути проаналiзована в залежностi вiд конкретних обставин.  

Суттєвi помилки попереднiх перiодiв Товариство виправляє в першiй фiнансовiй звiтностi пiсля 

їх виявлення шляхом:  

а) коригування зiставних сум попереднього перiоду, в якому була допущена помилка, або 

б) якщо помилка була допущена в бiльш раннiй перiод, коригування початкових залишкiв 

вартостi активiв, зобов'язань та власного капiталу здiйснюється за найбiльш раннiй перiод. 

Якщо неможливо визначити вплив помилки на порiвняльну iнформацiю за один або декiлька 

попереднiх перiодiв, Товариство регулює вхiднi залишки вартостi активiв, зобов'язань та 

власного капiталу за найбiльш раннiй перiод, за який регулювання можливе.  

Функцiональною валютою i валютою подання фiнансових звiтiв є українська гривня. Вартiсть 

фiнансових iнструментiв, врахованих в iноземнiй валютi, перераховується в нацiональну валюту 

за поточним обмiнним курсом Нацiонального банку України на момент здiйснення операцiї, або 



за курсом на момент складання фiнансових звiтiв. 

2. ПРИНЦИПИ I МЕТОДИ ОЦIНКИ, ОБЛIКУ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ В ФIНАНСОВИХ 

ЗВIТАХ 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований.  

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання визнаються по 

вартостi їх придбання (створення). Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи 

облiковуються по iсторичнiй вартостi (собiвартостi) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд знецiнення (якщо такi були).  

Наступнi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються лише в тому випадку, якщо вони 

призведуть до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання вiдповiдного активу. 

Всi iншi витрати визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв за вiдповiдний перiод їх виникнення. 

Нематерiальнi активи з визначеним термiном їх корисного використання амортизуються 

прямолiнiйним методом протягом визначеного цього термiну. Перiод нарахування амортизацiї 

(корисного використання) нематерiальних активiв переглядається в кiнцi кожного звiтного року. 

Нарахування амортизацiї  здiйснюється щомiсячно. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних 

активiв вважається рiвною нулю. 

Нарахування амортизацiї на нововведенi нематерiальнi активи здiйснюється з дати введення його 

в експлуатацiю, а припинення її нарахування - з дати класифiкацiї нематерiального активу як 

утримуваного для продажу або з дати припинення визнання його активом. 

 

Очiкуванi термiни корисного використання та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на 

кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна термiнiв корисного використання нематерiальних активiв 

та методу нарахування амортизацiї вiдображається як змiна облiкових оцiнок шляхом 

коригування амортизованої суми у вiдповiдностi iз МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки. 

Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання облiковуються по вартостi 

придбання (створення) за вирахуванням нагромадженого збитку вiд знецiнення. 

Затрати на науково-дослiднi роботи, що проводяться власними силами, капiталiзуються як 

нематерiальнi активи лише при одночаснiй наявностi наступних умов: 

- технологiчна реалiзованiсть завершення робiт по створенню нематерiального активу, 

придатного до використання або продажу; 

- намiри завершити роботи по створенню нематерiального активу, придатного до використання 

або продажу; 

- можливiсть використати або продати нематерiальний актив; 

- велика ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд нематерiального активу;   

- наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробок, використання або 

продажу нематерiального активу; 

- можливiсть надiйно оцiнити вартiсть нематерiального активу, створеного в результатi 

здiйснення дослiдно-конструкторських робiт. 

Такi нематерiальнi активи вiдображаються в облiку в сумi затрат, здiйснених пiсля дати, коли 

нематерiальний актив вперше стає вiдповiдати згаданим вище критерiям. При неможливостi 

вiдображення нематерiального активу, створеного власними силами, затрати на розробку 

вiдносяться на витрати в перiод їх виникнення. 

Визнання нематерiального активу припиняється при продажу або коли вiд його використання не 

очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд припинення визнання 

нематерiального активу, у виглядi рiзницi мiж чистими надходженнями вiд вибуття та 

балансовою вартiстю активу, включається до прибуткiв i збиткiв в момент списання. 

 

Основнi засоби 



До складу основних засобiв включаються матерiальнi активи, якi призначенi для розподiлення 

електричної енергiї, виконання робiт, наданнi послуг, для управлiнських потреб, iз термiном 

корисного використання не менше 12 календарних мiсяцiв та первiсна вартiсть яких перевищує 

20 000 грн.   

В момент визнання активом об'єкт основних засобiв оцiнюється по фактичних витратах на його 

придбання (створення). 

Витрати на придбання (створення)  основних засобiв є їх первiсною вартiстю, яка включає : 

- всi фактично здiйсненi необхiднi витрати по створенню (спорудженню) або придбанню 

основних засобiв, включаючи iмпортнi мита, податки та збори, якi не вiдшкодовуються, витрати 

на доставку, монтування, встановлення, введення в експлуатацiю; 

- всi iншi прямi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням об'єкту в робочий стан; 

- очiкувану вартiсть демонтування та видалення об'єкту i вiдновлення майданчика, на якому 

розмiщується об'єкт, зобов'язання щодо яких Товариство приймає або на момент 

придбання/будiвництва або пiд час експлуатацiї об'єкту. 

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.   

Збiльшення первiсної вартостi об'єктiв основних засобiв в результатi наступних капiтальних 

вкладень здiйснюється лише у випадку покращання стану об'єкту, який пiдвищує його первiсно 

оцiненi нормативнi показники. Зокрема такi, як: термiн служби, виробничу потужнiсть, виробничi 

площi, радикальне покращання якостi та характеристик послуг/робiт, що виконуються ним та 

iнше.  

Витрати на ремонт (капiтальний i поточний) та експлуатацiю основних засобiв, якi здiйснюються 

з метою збереження та пiдтримання технiчного стану об'єкту, первiсну вартiсть не збiльшують, а 

визнаються витратами перiоду в момент їх виникнення.  

Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв активами вони, за винятком груп 

нерухомостi, машин та обладнання, облiковуються по їх первiснiй вартостi за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Для облiку об'єктiв груп нерухомостi, машин та обладнання Товариство використовує модель 

оцiнки основних засобiв по переоцiненiй вартостi. Переоцiнка зазначених об'єктiв проводиться 

регулярно для того, щоб їх балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi 

на звiтну дату. 

Прирiст вартостi вiд переоцiнки основних засобiв вiдображається в складi Iншого сукупного 

доходу та, вiдповiдно, вiдноситься на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до 

складу Iншого додаткового капiталу, за винятком тої його частини, яка вiдновлює зменшення 

вартостi цього ж активу, що виникла внаслiдок попередньої переоцiнки та була визнана ранiше у 

складi прибуткiв або збиткiв. В цьому випадку збiльшення вартостi активу визнається в Звiтi про 

прибутки або збитки та iнший сукупний прибуток, за винятком тої його частини, яка 

безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по цьому ж активу, ранiше визнану у складi 

капiталу в переоцiнках. 

Перенесення суми приросту вартостi вiд переоцiнки до нерозподiленого прибутку здiйснюється в 

момент вибуття переоцiненого активу. 

Нарахування амортизацiї на нововведенi основнi засоби здiйснюється з дати введення їх в 

експлуатацiю, а припинення її нарахування - з дати класифiкацiї об'єкту основних засобiв як 

утримуваного для продажу або з дати припинення визнання його активом. 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом розрахункового 

термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв та з урахуванням їх лiквiдацiйної 

вартостi. Очiкуванi термiни корисного використання основних засобiв наводяться у додатку №2. 

Очiкуванi термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв, їх лiквiдацiйна вартiсть та 

метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiни термiнiв 

корисного використання об'єктiв основних засобiв, їх лiквiдацiйної вартостi та перегляд методу 



нарахування амортизацiї вiдображається як змiна облiкових оцiнок шляхом коригування 

амортизованої суми у вiдповiдностi iз МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки. 

Амортизацiйнi вiдрахування за перiод визнаються, як правило, у прибутку чи збитку. Поряд з 

цим, у випадку коли майбутнi економiчнi вигоди, втiленi в активi, споживаються пiд час 

виробництва iнших активiв, амортизацiйнi вiдрахування становлять частину собiвартостi iншого 

активу i включаються до його балансової вартостi.  

Земля, що належить Товариству на правах постiйного користування, не амортизується. Однак, 

якщо Товариство здiйснює витрати на капiтальнi покращання земельних дiлянок, то цi витрати 

амортизуються протягом отримання економiчних вигод вiд цих витрат. 

Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного 

термiну корисного використання у тому ж порядку, що i активи, якi є власнiстю Товариства. 

Однак, при вiдсутностi обгрунтованої впевненостi в тому, що право власностi перейде до 

орендаря в кiнцi термiнiв оренди, актив повинен бути повнiстю замортизований протягом 

коротшого з двох термiнiв: термiну оренди чи термiну корисної служби. 

Матерiальнi активи первiсною вартiстю до 20 000 грн. та термiном корисного використання понад 

12 мiсяцiв визнаються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. При передачi в експлуатацiю 

цих активiв нараховується знос у розмiрi 100 вiдсоткiв. 

В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство, у вiдповiдностi iз МСБО 36 Зменшення корисностi 

активiв, оцiнює наявнiсть ознак того, що кориснiсть об'єктiв основних засобiв може зменшитися. 

За наявностi хоча б одної iз таких ознак Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування 

окремих активiв чи їх груп.  

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

справедливiй вартостi або первiснiй вартостi (собiвартостi) за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд зменшення їх корисностi. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо у 

майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття цих 

об'єктiв основних засобiв. Дохiд, або витрати, якi виникають в результатi припинення визнання 

об'єктiв основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та 

балансовою вартiстю цих активiв), включаються до Звiту про фiнансовi результати за той звiтний 

рiк, в якому було припинене визнання об'єкту основних засобiв.  

Повернення (передача) державним/комунальним органам влади об'єктiв соцiальної сфери, якi 

були переданi Товариству при приватизацiї, але не були врахованi у величинi статутного 

капiталу, вiдображається в фiнансовiй звiтностi лише при припиненнi зобов'язань по 

оперативному управлiнню цими об'єктами. В зв'язку з тим, що Товариство контролює майбутнi 

вигоди вiд використання вказаних активiв i несе вiдповiднi операцiйнi ризики та ризики, пов'язанi 

з утриманням об'єктiв, Товариство вiдображає цi активи у своєму балансi до моменту їх передачi 

органам влади, незважаючи на те, що не має права власностi на цi об'єкти. Вибуття вказаних 

об'єктiв розглядається як операцiї з акцiонером, оскiльки повернення (передача) цих об'єктiв 

органам влади здiйснюється у вiдповiдностi iз законодавством України. Вiдповiдно, при вибуттi 

вартiсть цих активiв вiдносить на зменшення капiталу.  

Об'єкти незавершеного будiвництва, що зводяться для наступного використання з виробничою чи 

адмiнiстративною метою, облiковуються по вартостi будiвництва за вирахуванням будь-яких 

ознак збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних послуг, а 

також, для квалiфiкованих активiв, затрати по позиках, що капiталiзуються у вiдповiдностi до 

облiкової полiтики Товариства. Такi об'єкти основних засобiв вiдносяться до вiдповiдних 

категорiй основних засобiв на момент завершення будiвництва або готовностi об'єкта до 

цiльового використання. Нарахування амортизацiї по цих активах, також як i по всiх iнших 

об'єктах нерухомостi, розпочинається з моменту готовностi активiв до запланованого 

використання. 

 Iнвестицiйна нерухомiсть 



Iнвестицiйна нерухомiсть це об'єкти, якi використовуються для отримання орендної плати, 

приросту капiталу або те й iнше (враховуючи й об'єкти, що знаходяться на стадiї будiвництва).  

При утриманнi нерухомостi частково з метою отримання орендної плати, а частково - для потреб 

Товариства, пов'язаних iз веденням господарської дiяльностi об'єкт нерухомостi класифiкується 

наступним чином.   

Якщо цi частки нерухомостi можуть бути проданi окремо (або окремо наданi в оренду згiдно з 

угодою про фiнансову оренду), то Товариство облiковує цi частки як окремi об'єкти основних 

засобiв та iнвестицiйної нерухомостi. Якщо ж цi частки не можуть бути проданi окремо, 

нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо бiльше половини її площi утримується для 

надання в оренду. 

Первiсно iнвестицiйна нерухомiсть визнається по собiвартостi на її спорудження (придбання). 

Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується по справедливiй вартостi на 

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

нерухомостi, включають в Звiт про фiнансовi результати за той звiтний рiк, коли вони виникли. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначається акредитованими професiйними 

оцiнювачами. 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi в Балансi 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 балансової вартостi активу визнається у Звiтi 

про фiнансовi результати за той звiтний перiод, коли було припинено її визнання. 

Переведення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюється лише у випадку, коли 

має мiсце змiна в характерi нерухомостi. При переведеннi iз iнвестицiйної нерухомостi в об'єкт, 

який займається власником, умовна первiсна вартiсть для наступного облiку є справедливою 

вартiстю на момент змiни призначення використання. У випадку, якщо об'єкт нерухомостi, що 

займається власником, стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Товариство облiковує таку 

нерухомiсть у вiдповiдностi iз полiтикою облiку основних засобiв до моменту змiни призначення 

її використання.  

У випадку, якщо iнвестицiйна нерухомiсть пiдлягає негайному продажу, така нерухомiсть 

переквалiфiкується як активи, призначенi для продажу у вiдповiдностi з вимогами п.п.2.4 цiєї 

Полiтики.  

У випадку, якщо об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiдлягає передачi в оренду (операцiйну чи 

фiнансову) то його вiдображення у фiнансових звiтах здiйснюється у вiдповiдностi iз МСБО 17 

"Оренда"(з 01.01.2019 р. застосовуватиметься МСФЗ 16 "Оренда").  

 Оренда 

Оренда - це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд 

платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися або не 

передаватися. 

Будь-яка iнша оренда, крiм фiнансової, класифiкується як операцiйна оренда. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та 

винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає 

в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. 

Визначення того, чи є угода орендною проводиться Товариством  шляхом аналiзу вiдповiдної 

угоди. При цьому, на дату початку дiї угоди Товариством визначається, чи залежить її виконання 

вiд використання конкретного активу або активiв, та чи переходить право користування активом 

в результатi цiєї угоди. Одночасно з визнанням угоди орендою Товариство класифiкує її як 

фiнансову або операцiйну. 

При отриманнi об'єкту оренди в фiнансову оренду Товариство визнає його як необоротний 

матерiальний актив. В такiй же сумi визнається зобов'язання з оплати права користування цим 

об'єктом. Сума, що належить до визнання, є меншою iз двох величин, якi визначаються на момент 



iнiцiацiї оренди, - справедливої вартостi об'єкта оренди або дисконтованої вартостi мiнiмальних 

орендних платежiв. Як ставка дисконтування застосовується ставка процента, що випливає iз 

договору оренди. Це ставка дисконтування, при якiй на момент iнiцiацiї оренди сукупна 

дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої залишкової вартостi 

дорiвнює сумi справедливої вартостi об'єкта оренди i первiсних прямих затрат орендодавця. 

Якщо ставку дисконтування за договором визначити неможливо, Товариство як ставку 

дисконтування приймає розрахункову вiдсоткову ставку додаткових запозичень, яку Товариство 

повинно було б платити за залученi кошти на той же термiн i при тому ж забезпеченнi, в обсязi, 

необхiдному для придбання цього об'єкту оренди.   

Сума орендної плати складається з фiнансових витрат (процентiв) та зменшення несплаченого 

зобов'язання з фiнансової оренди. При цьому фiнансовi зобов'язання розподiляються по перiодах 

протягом всього термiну оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на 

залишок зобов'язань. 

Амортизацiя орендованих згiдно договорiв фiнансової оренди об'єктiв здiйснюється аналогiчно 

до амортизацiї подiбних власних необоротних активiв. При цьому у випадку вiдсутностi 

обгрунтованої впевненостi в тому, що Товариство отримає право власностi на актив наприкiнцi 

строку оренди, вiн повнiстю амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди 

або строку корисної експлуатацiї. 

У випадку передачi необоротних активiв в фiнансову оренду, Товариство визнає цi активи як 

дебiторську заборгованiсть в сумi, що вiдповiдає чистим iнвестицiям в оренду цих активiв. Чистi 

iнвестицiї в оренду являють собою валовi iнвестицiї (витрати на придбання/створення об'єкту 

оренди), дисконтованi по ставцi вiдсотка, що випливає iз договору оренди (або по ринковiй 

ставцi, якщо вона вища). 

Передача об'єкту оренди, який облiковувався як майно Товариства,  передбачає  визнання 

фiнансового результату, за принципом, яким би вiн був при продажi майна по дисконтованiй 

вартостi мiнiмальних орендних платежiв (або справедливiй вартостi, якщо вона менша). 

Товариство має на метi розподiляти фiнансовий дохiд протягом термiну оренди на систематичнiй 

та рацiональний основi. Вiдповiдно визнання фiнансового доходу базується на графiку, що 

вiдображає застосування постiйної ставки вiдсотка до залишку непогашеної заборгованостi 

орендаря, тобто до залишку чистої iнвестицiї орендодавця в фiнансову оренду. Складання графiку 

визнання фiнансового доходу, грунтується на умовах договору оренди. 

 У випадку операцiйної оренди необоротних активiв Товариство визнає витрати на оренду цих 

активiв рiвномiрно протягом термiну оренди, передбаченого договором. 

Якщо Товариство виступає орендодавцем, то дохiд вiд операцiйної оренди вiдображається у 

складi доходiв на рiвномiрнiй основi протягом термiну оренди, визначеного умовами договору. 

Амортизацiя необоротних активiв, переданих Товариством в оренду, нараховується у 

вiдповiдностi iз амортизацiйною полiтикою, визначеною у п. 2.2. 

У вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, для договорiв, укладених до 01 сiчня 2010 року, датою початку орендних вiдносин 

умовно вважається 01 сiчня 2010 року.   

 

Витрати по отриманих позиках 

Витрати по позиках включають в себе виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Товариством в 

зв'язку iз залученням цих коштiв. 

Витрати по позиках визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, за винятком тiєї 

їх частини, яка капiталiзується в зв'язку iз придбанням/створенням конкретного квалiфiкованого 

активу.  

Разовi витрати, пов'язанi з отриманням банкiвських кредитiв (вартiсть оцiнки, сплачена комiсiя 

тощо) списуються пропорцiйно протягом термiну, на який виданий кредит. Всi iншi витрати по 

позиках вiдносять до витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. 

Витрати по позиках, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будiвництвом або створенням 



активiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу  необхiдний значний 

час, включаються у вартiсть таких активiв до того часу, доки вони не будуть готовi до 

запланованого використання або продажу. 

Капiталiзацiя витрат по отриманих позиках як частини первiсної вартостi квалiфiкованого активу 

розпочинаються  коли: 

- виникли витрати по цьому активу; 

- виникли витрати по позиках; 

- розпочалась робота, необхiдна для пiдготовки активу для використання за його призначенням 

або продажу. 

Капiталiзацiя витрат по отриманих позиках припиняється пiсля завершення всiх робiт, 

необхiдних для пiдготовки квалiфiкованого активу до використання за його призначенням або 

продажу.  

Дохiд, отриманий в результатi тимчасового iнвестування отриманих позикових коштiв до 

моменту їх використання на придбання квалiфiкованих активiв, вираховується iз витрат на 

залучення позикових коштiв. 

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

Перевiрцi на зменшення корисностi активiв Товариства пiдлягають всi нефiнансовi активи за 

винятком запасiв, вiдстрочених податкових активiв, iнвестицiйної нерухомостi яка оцiнюється за 

справедливою вартiстю, непоточних активiв, утримуваних для продажу. 

Товариство проводить перевiрку наявностi ознак знецiнення балансової вартостi зазначених 

нефiнансових активiв на кожну звiтну дату. Перевiрцi на знецiнення пiдлягає кожна одиниця 

активiв, здатна генерувати грошовi потоки. 

Ознакою знецiнення є будь-який факт того, що дисконтоване надходження грошових коштiв по 

активу виявиться меншим вiд його залишкової вартостi. Причинами знецiнення можуть бути як 

зовнiшнi так i внутрiшнi чинники. 

Товариство розглядає, як мiнiмум, наступнi ознаки зменшення корисностi нефiнансових активiв. 

Зовнiшнi ознаки зменшення корисностi: 

- протягом перiоду зниження ринкової вартостi активу було суттєво бiльшим, нiж можна було 

очiкувати в результатi термiну або нормального використання; 

вiдбулися або вiдбудуться суттєвi змiни в законодавствi, що негативно вплинуть на дiяльнiсть 

Товариства; 

- протягом перiоду вiдбулися або вiдбудуться в щонайближчому майбутньому суттєвi змiни в 

технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умовах, якi негативно вiдображаються на 

станi Товариства;  

- ринковi процентнi ставки або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй збiльшились 

протягом перiоду, та цi збiльшення, ймовiрно, вплинуть на ставку дисконту, яка 

використовується для визначення цiнностi активу, що призведе до зменшення вартостi активу, що 

вiдшкодовується;  

- балансова вартiсть чистих активiв Товариства бiльше, нiж її ринкова капiталiзацiя.  

Внутрiшнi ознаки знецiнення: 

- є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу;  

- протягом звiтного перiоду вiдбулися або очiкуються в найближчому майбутньому суттєвi змiни, 

якi негативно впливають на рiвень або спосiб використання активу в теперiшньому або 

майбутньому;  

- внутрiшня звiтнiсть свiдчить, що поточнi або майбутнi економiчнi результати використання 

активу будуть гiршими, нiж планувалось.  

Свiдчення того, що вартiсть активу може зменшуватися, включають наступнi:  

- потоки грошових коштiв для придбання активу, або наступнi потреби в грошових коштах для 

його експлуатацiї та обслуговування значно перевищують ранiше планованi;  

- фактичнi чистi потоки грошових коштiв або операцiйний прибуток/збиток вiд активу значно 



гiрший, нiж запланованi;  

- суттєве зниження запланованих чистих потокiв грошових коштiв або операцiйного прибутку, 

або суттєве збiльшення запланованих збиткiв, пов'язаних з цим активом;  

- операцiйнi збитки або чистий вiдтiк грошових коштiв у зв'язку з активом, що виникають при 

об'єднаннi показникiв поточного перiоду iз запланованими показниками для майбутнього.  

При оцiнцi ознак, що вказують на можливе зменшення корисностi активiв, застосовується 

принцип суттєвостi. Зокрема, оцiнка  суми, що вiдшкодовується, не проводиться:  

- якщо аналiз показує, що  сума вiдшкодування активу нечутлива до однiєї або бiльше iз ознак, 

що вказують на можливе знецiнення активу;  

- якщо попереднi розрахунки показують, що сума вiдшкодування активу значно бiльша, нiж 

балансова вартiсть при умовi, що не вiдбулося нiяких подiй, якi б усунули цю рiзницю;  

- при зниженнi вартостi активу в результатi перегляду термiну корисного використання, змiни 

методу  нарахування зносу, зниження лiквiдацiйної вартостi активу.  

У випадку виявлення ознак знецiнення розраховується вартiсть вiдповiдного активу, що 

вiдшкодовується з метою визначення збитку вiд знецiнення. У тих випадках, коли неможливо 

оцiнити вартiсть окремого активу, що вiдшкодовується, Товариство оцiнює вартiсть  одиницi, що 

генерує дохiд, до якої вiдноситься такий актив.  

Очiкувана сума вiдшкодування це бiльша з двох наступних оцiнок: справедлива вартiсть активу 

(чи одиницi, що генерує грошовi кошти) за вирахуванням витрат  на їх продаж та його (її) 

вартiсть при використаннi. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, 

за винятком коли актив не генерує надходження грошових коштiв, якi в основному незалежнi вiд 

надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо ж активи не можуть 

бути перевiренi на предмет  знецiнення окремо, вони об'єднуються в мiнiмальну за розмiром 

групу активiв, якi генерують надходження грошових коштiв в результатi їх подальшого 

використання, та якi не залежать вiд надходження грошових коштiв, якi генеруються iншими 

активами або групами активiв.    

Вартiсть, що вiдшкодовується, визначається як найбiльше з двох значень: справедливої вартостi 

активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю та експлуатацiйної цiнностi.  

При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються 

до поточної вартостi з використанням як ставки дисконтування середньо зваженої процентної 

ставки, розрахованої на вiдповiдну дату Нацiональним банком України  

Прогноз потокiв грошових коштiв базується на бюджетних прогнозах та екстраполяцiї майбутнiх 

результатiв виходячи iз тенденцiй, що склалися. Товариство оцiнює реалiстичнiсть припущень, 

закладених в прогноз шляхом перевiрки причин вiдхилень мiж минулими прогнозами потокiв 

грошових коштiв та фактичними результатами.  

Прогнози потокiв грошових коштiв повиннi бути зробленi виходячи iз поточного стану активу. 

Змiни активу можуть братися в розрахунок лише тодi, якщо для їх здiйснення Товариство вже 

взяло на себе вiдповiднi зобов'язання. Пiд змiною активу мається на увазi, серед iншого, 

реструктуризацiя та додатковi iнвестицiї в актив. 

Прогноз грошових потокiв виключає фiнансовi грошовi потоки, в тому числi пов'язанi з виплатою 

процентiв, а також податковi платежi. 

Якщо вартiсть активу, що вiдшкодовується, виявиться меншою його балансової вартостi, 

балансова вартiсть цього активу зменшується до вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд 

знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив 

пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. В цьому випадку збиток вiд знецiнення облiковується зменшення 

резерву по переоцiнцi.  

У випадку, коли збиток вiд знецiнення в подальшому вiдновлюється, балансова вартiсть активу 

збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вартостi, що вiдшкодовується, 

таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б  

визначена, якщо б по цьому активу не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. 

Вiдновлення збитку вiд знецiнення одразу вiдображається в прибутках i збитках, за винятком 



випадкiв, коли актив пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд 

знецiнення облiковується як збiльшення резерву по переоцiнцi.  

Якщо перевiрка на зменшення корисностi  виконується стосовно групи активiв - тобто одиницi, 

що генерує грошовi кошти - збиток вiд знецiнення визначається аналогiчно збитку вiд знецiнення 

окремого активу. Однак при цьому виникає необхiднiсть в розподiлi понесеного збитку мiж всiма 

активами одиницi. 

В рамках одиницi, що генерує грошовi кошти збиток вiд знецiнення повинен розподiлятися 

наступним чином: 

1. На активи, для яких є очевидним прояв зниження вартостi - пошкодження, втрата тощо.  

2. На всi iншi активи одиницi, що генерує грошовi кошти пропорцiйно до їх балансової вартостi,  

При цьому скорегована балансова вартiсть кожного iз активiв не повинна бути меншою, нiж його 

вартiсть, що вiдшкодовується. Тобто на кожен iз активiв може бути розподiлений збиток в сумi, 

при якому скорегована балансова вартiсть не виявиться меншою, нiж максимум експлуатацiйної 

цiнностi чи справедливої вартостi за вирахуванням затрат на продаж. Якщо такий збиток 

виявляється, його необхiдно перерозподiлити мiж рештою активiв одиницi, що генерує грошовi 

кошти пропорцiйно до їх балансової вартостi. 

Вiдновлений збиток вiд зменшення корисностi для одиницi, що генерує грошовi кошти 

розподiляється мiж окремими активами цiєї одиницi пропорцiйно до їх балансової вартостi. При 

вiдновленнi збитку вiд знецiнення кожного активу в межах одиницi, що генерує грошовi кошти 

необхiдно вiдстежувати, щоб його скоригована балансова вартiсть не перевищила найменше iз 

значень: його  суми вiдшкодування чи його балансової вартостi при умовi вiдсутностi збитку вiд 

знецiнення. 

 

 Непоточнi активи, утримуванi для продажу 

Непоточнi (необоротнi) активи класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх балансова 

вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а 

при їх продажу. Ця умова вважається виконаною, якщо актив  може бути проданий в його 

поточному станi, та iснує висока ймовiрнiсть продажу. Керiвництво повинно завершити  продаж 

активу протягом одного року з моменту його класифiкацiї як призначеного для продажу. 

Непоточнi активи, класифiкованi як призначенi для продажу, оцiнюються за меншою iз двох 

величин: балансовою вартiстю на момент перекласифiкацiї та справедливої вартостi за 

вирахуванням витрат на продаж. 

Товариство визнає збиток вiд знецiнення при будь-якому первiсному чи наступному зменшеннi 

вартостi непоточного активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, в тiй 

мiрi, в якiй вiн не був визнаний ранiше.  

Товариство визнає прибуток вiд будь-якого наступного збiльшення в справедливiй вартостi 

активу за вирахуванням витрат на продаж, але не на суму, що перевищує накопичений збиток вiд 

знецiнення, визнаного ранiше.  

Товариство включає будь-якi потрiбнi коригування балансової вартостi непоточного активу, 

класифiкацiя якого як призначеного для продажу була припинена, до складу прибутку чи збитку 

вiд дiяльностi, що продовжується, за перiод, в якому критерiї щодо визнання його непоточним 

бiльше не дотримуються.  

Будь-який прибуток чи збиток вiд змiни вартостi непоточного активу, класифiкованого, як 

призначений для продажу, який не вiдповiдає визначенню припиненої дiяльностi, включається до 

прибутку чи збитку вiд дiяльностi, що продовжується.  

 

 Матерiальнi запаси 

Запаси - це активи, якi: 

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; 

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або 

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 



або при наданнi послуг. 

Первiсна вартiсть (собiвартiсть) включає в себе всi витрати на придбання, витрати на переробку 

та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до мiсця їх поточного розташування.  

Витрати на придбання запасiв включають їх покупну вартiсть, iмпортнi мита та iншi податки (за 

винятком тих, якi в подальшому компенсуються Товариству податковими органами), а також 

витрати на транспортування, обробку та iншi витрати, безпосередньо пов'язаннi з їх придбанням. 

Торговi знижки, повернення та iншi аналогiчнi статтi вираховуються при визначеннi витрат на 

придбання. 

Собiвартiсть одиниць запасiв якi , як правило , не є взаємозамiнними , та товарiв  

чи послуг , призначених для конкретних проектiв , визначати шляхом використання конкретної 

iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. 

   Для визначення собiвартостi товарiв в роздрiбнiй торгiвлi та громадському харчуваннi 

використовується метод роздрiбних цiн.   

У рештi випадкiв собiвартiсть запасiв визначається методом середньозваженої собiвартостi. 

Середньозважена вартiсть витрачених запасiв розраховується визначенням середньої вартостi 

подiбних одиниць станом на початок звiтного перiоду та придбаних або виготовлених протягом 

цього перiоду.    

Запаси на дату звiту оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть 

реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова (оцiночна) цiна реалiзацiї запасiв за 

вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення та необхiдних витрат на продаж. 

Сума будь-яких списань вартостi запасiв до їх чистої вартостi та всi втрати запасiв визнаються 

витратами того звiтного перiоду, в якому пройшло це списання. 

 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового 

активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу у 

iншого суб'єкта господарювання. 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання лише тодi, коли воно стає 

стороною контракту стосовно фiнансового iнструменту. 

При первiсному визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

його за фактичними витратами, тобто по справедливiй вартостi внесеного (у випадку активу) або 

отриманого (у випадку зобов'язання) вiдшкодування. Витрати по здiйсненню операцiї 

включаються в первiсну вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов'язань. 

 

 Фiнансовi активи 

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як позики та дебiторську заборгованiсть. 

Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей 

набуття та вiдбувається в момент їх визнання в облiку. 

Позики та дебiторська заборгованiсть є фiнансовою дебiторською заборгованiстю, яка виникає 

коли Товариство надає грошовi кошти, послуги або товари безпосередньо дебiтору. Позики та 

дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи, якi не котуються на 

активному ринку та не призначенi для продажу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi 

з термiном виникнення до одного року, оцiнюються на звiтну дату за амортизованою вартiстю iз 

використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка по цих активах, за вирахуванням збитку вiд 

знецiнення.  Зазначенi витрати, зумовленi знецiненням активiв, визнаються  в складi фiнансових 

витрат у випадку позик та у складi iнших операцiйних витрат у випадку дебiторської 

заборгованостi. 

Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю термiном до одного 

року, не дисконтують, оскiльки в умовах дiяльностi Товариства вплив дисконтування є 

несуттєвим. 



Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi 

активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що в результатi однiєї 

або бiльше подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на 

передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї впливає негативна дiя. 

Для фiнансових активiв, якi вiдображенi за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв 

грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного 

фiнансового активу. 

Що стосується торговельної дебiторської заборгованостi, то Товариство спочатку оцiнює, чи 

iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi є окремо 

суттєвими, та для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. У випадку вiдсутностi 

об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненої дебiторської заборгованостi, 

Товариство включає цю заборгованiсть у групу фiнансових активiв з подiбними 

характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi в сукупностi. 

Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення 

корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включаються у сукупну оцiнку зменшення 

корисностi.   

Загальним об'єктивним свiдченням знецiнення дебiторської заборгованостi окремих контрагентiв 

Товариства можуть бути: 

- значнi фiнансовi труднощi контрагента;  

- фактичний розрив контракту або невиконання умов угоди; 

- прострочена заборгованiсть; 

- висока iмовiрнiсть банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї контрагента; 

- визнання збитку вiд зменшення корисностi цього активу в попередньому звiтному перiодi; 

- iншi чинники.  

Об'єктивним свiдченням знецiнення для портфеля дебiторської заборгованостi служить минулий 

досвiд Товариства по погашенню заборгованостi, а також  змiни, якi спостерiгаються в 

загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, що можуть вказувати на можливе 

невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi. 

Для короткострокової дебiторської заборгованостi, активи якої не були окремо визнанi 

знецiненими, також проводиться оцiнка на предмет знецiнення в цiлому по групi (портфелю). 

Об'єктивною ознакою зниження вартостi дебiторської заборгованостi є порушення 

контрагентами визначених умовами договору термiнiв проведення розрахункiв. 

Товариство визначає наступнi групи (портфелi) дебiторської заборгованостi в залежностi вiд 

термiну прострочення розрахункiв та вiдсотки нарахування резерву по кожнiй групi: 

- заборгованiсть з простроченою оплатою до 90 днiв - 0 % вiд її суми ; 

- заборгованiсть з простроченою оплатою вiд 91 до  180 днiв - 5 % вiд її суми ; 

- заборгованiсть  з простроченою оплатою до 181 до  360 днiв - 10 % вiд її суми ; 

- заборгованiсть з простроченою оплатою понад 360 днiв - 50 % вiд її суми ; 

- заборгованiсть з простроченою оплатою яка є  безнадiйною - 100 % вiд її суми.  

Балансова вартiсть зазначених фiнансових активiв понижується шляхом використання рахунку 

резерву, а збиток визнається в складi прибутку або збитку. Якщо протягом наступного року сума 

розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через якi-небудь подiї, що 

вiдбулися пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується 

або зменшується шляхом коригування рахунку резервiв. Якщо списана ранiше вартiсть 

фiнансового iнструменту  пiзнiше вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення 

витрат у Звiтi про фiнансовi результати.  

Товариство припиняє визнавати (списує) фiнансовi активи лише у випадку припинення 

договiрних прав на грошовi потоки по них, включаючи сплив термiну дїї прав на отримання 

грошових потокiв вiд активу, або у випадку передачi фiнансового активу  та вiдповiдних ризикiв 

i вигод iншому пiдприємству. 



При вибуттi чи знецiненнi фiнансових активiв, а також  в процесi змiни амортизованої вартостi 

прибутки чи збитки вiд цих операцiй вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати. Витрати, 

обумовленi знецiненням, визнаються в Звiтi про фiнансовi результати в складi фiнансових витрат 

у випадку позик та в складi  операцiйних витрат у випадку дебiторської заборгованостi. 

 

 Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають отриманi банкiвськi кредити та виданi 

безпроцентнi векселi, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Всi вони не 

котируються на активному фiнансовому ринку. 

Фiнансовi зобов'язання первiсного визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у випадку 

безпроцентних векселiв, безпроцентної довгострокової кредиторської заборгованостi i 

процентних банкiвських кредитiв, якi облiковуються по амортизованiй вартостi, на витрати по 

угодi, безпосередньо з ними пов'язанi.   

Товариство не має фiнансових iнструментiв якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток i збиток. 

Пiсля первiсного визнання виданi безпроцентнi векселi, безпроцентна довгострокова 

кредиторська заборгованiсть та процентнi банкiвськi кредити оцiнюються по амортизованiй 

вартостi iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Доходи та витрати по таких фiнансових 

iнструментах  визнаються в Звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також в 

мiру нарахування амортизацiї. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв, а також комiсiйних або витрат, 

якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. Сума амортизацiї  включається до 

складу фiнансових  витрат в Звiтi про фiнансовi результати.    

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Товариства без оголошеної ставки вiдсотка 

погашається, в основнiй своїй масi, в термiни, що не перевищують 90 днiв. Грошовi потоки, 

пов'язанi з короткостроковими зобов'язаннями, не дисконтуються, оскiльки в умовах дiяльностi 

Товариства вплив дисконтування є несуттєвим. 

Визнання фiнансового зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан (балансi) припиняється, якщо 

зобов'язання погашене, анульоване, або сплив термiн його дiї.  

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiняється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором 

на умовах, що суттєво вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така 

замiна або змiни облiковуються як припинення  визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається в звiтi про прибутки i 

збитки.  

 

Податок на прибуток  

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого 

податку. 

 

Поточний податок на прибуток 

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за звiтний перiод оцiнюються 

в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам.  

Зобов'язання з поточного податку на прибуток розраховуються з використанням ставок 

оподаткування, затверджених законодавством на звiтну дату. 

Поточний податок на прибуток, який вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi, 

визнається в складi капiталу, а не у прибутках чи збитках.  

Товариство перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених в податкових декларацiях, 

стосовно яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, та за 

необхiдностi створює резерви.  

 



Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок розраховується  шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату 

мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 

звiтностi. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених в фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними 

податкового облiку, що використовуються при розрахунку прибутку до оподаткування.  

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх тимчасових рiзницях, що пiдлягають 

оподаткуванню, крiм випадкiв, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi 

первiсного визнання активу чи зобов'язання, пiд час угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, та на 

момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний 

прибуток чи збиток. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiх вираховуваних тимчасових рiзницях, 

невикористаних податкових пiльгах та невикористаних оподатковуваних збитках, в тiй мiрi, в 

якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого 

можуть бути зарахованi вираховуванi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги та 

невикористанi оподатковуванi збитки, крiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив, що 

вiдноситься до вираховуваної тимчасової рiзницi, виникає в результатi первiсного визнання 

активу  чи зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу, та яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток 

чи збиток. 

Вiдстроченi податковi активи не вiдображаються в фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 

виникають внаслiдок первiсного визнання активiв та зобов'язань в рамках операцiй, якi не 

впливають нi на прибуток до оподаткування, нi на балансовий прибуток.  

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та 

знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

використати всi  або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 

Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються  в 

тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток 

дозволить використати вiдстроченi податковi активи.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по ставках податку, якi, як 

передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а 

зобов'язання буде погашене, на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi 

станом на звiтну дату були прийнятi.  

Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибуткiв або збиткiв, 

також не визнається у складi прибуткiв чи збиткiв. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються у 

вiдповiдностi з операцiями, якi лежать у їх основi, або у складi iншого сукупного доходу, чи 

безпосередньо в капiталi. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зараховуються, якщо є 

юридично закрiплене право зарахування поточних податкових  активiв та зобов'язань.  

   

 Поточний та вiдстрочений податки на прибуток за перiод 

Поточний та вiдстрочений податки за перiод визнаються в прибутках або збитках, крiм випадкiв, 

коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного 

доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому 

сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  

 

Забезпечення 

Забезпечення (резерви) визнаються у випадку, якщо Товариство має поточне зобов'язання 

(юридичне або те, що випливає iз практики), що виникло в результатi минулих подiй, вiдтiк 

економiчних вигод, який буде потрiбним для  погашення цього зобов'язання є ймовiрним та iснує 



можливiсть надiйної оцiнки такого зобов'язання.    

Товариство створює забезпечення (резерв) для виплати чергових вiдпусток персоналу. 

Забезпечення розраховується виходячи iз  належних кожному працiвнику днiв вiдпустки на 

кiнець звiтного року за вiдпрацьований час та його середньоденної зарплати. При визначеннi 

суми забезпечення враховуються вiдповiднi вiдрахування на соцiальне забезпечення. 

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 вiдпусток не дисконтується. 

 

 Вплив змiн валютних курсiв 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються в функцiональнiй валютi шляхом застосування 

до суми в iноземнiй валютi валютного курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення 

операцiї мiж функцiональною валютою та вiдповiдною iноземною валютою. 

 На кiнець звiтного перiоду монетарнi статтi в iноземнiй валютi переводяться в функцiональну 

валюту згiдно валютного курсу, визначеного Нацiональним банком України.  

Курсовi рiзницi, якi виникають в результатi змiни курсiв валют, вiдображаються в прибутках i 

збитках в перiодi їх виникнення, за винятком курсових рiзниць по позиках в iноземнiй валютi, якi 

вiдносяться до об'єктiв незавершеного будiвництва. Курсовi рiзницi по таких позиках 

включаються до вартостi таких активiв як коригування процентних витрат по позиках в iноземнiй 

валютi. 

В бухгалтерському облiку записи по операцiях в iноземнiй валютi здiйснюються в 

функцiональнiй валютi у визначеному вище порядку. Паралельно iз записами в функцiональнiй 

валютi в облiку вiдображаються операцiї у вiдповiднiй iноземнiй валютi.  

 

Державнi субсидiї (гранти) 

Державнi субсидiї (гранти) визнаються в момент, коли з'являється достатня впевненiсть в тому, 

що будуть виконанi всi умови, необхiднi для отримання субсидiї, i що субсидiя буде отримана. 

Державнi субсидiї (гранти) визнаються в прибутках i збитках на систематичнiй основi в перiодах, 

в яких Товариство визнає як витрати вiдповiднi затрати, для компенсацiї яких вони призначенi. 

Зокрема, державнi субсидiї (гранти) основною умовою яких є прийняття Товариством зобов'язань 

по купiвлi, будiвництву або iншому придбанню довгострокових активiв, вiдображаються в звiтi 

про фiнансовий стан як доходи майбутнiх перiодiв з наступним вiднесенням на прибутки i збитки 

на систематичнiй i рацiональнiй основi протягом строку корисної служби вiдповiдних активiв. 

Державнi субсидiї (гранти), якi компенсують  вже понесенi витрати або наданi як фiнансова 

допомога поза зв'язком з майбутнiми витратами, вiдносяться на доходи перiоду, в якому виникає 

право на їх отримання. 

Економiчнi вигоди вiд отримання державних позик по ставцi, нижчiй вiд ринкової, облiковуються 

як державнi субсидiї (гранти) в розмiрi рiзницi мiж надходженнями по позицi та її справедливою 

вартiстю, розрахованою по дiючих ринкових ставках за даними Нацiонального банку України. 

У випадку отримання державних субсидiй (грантiв)  в немонетарнiй формi, актив i субсидiя 

облiковуються в валових сумах по номiнальнiй вартостi та вiдображаються в звiтi про прибутки i 

збитки щорiчно рiвними частинами протягом очiкуваного термiну використання вiдповiдного 

активу. 

 

 Дохiд 

Дохiд (виручка) вiд продажу визнається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод 

Товариством оцiнюється як ймовiрне, та якщо дохiд може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд 

часу здiйснення платежу. Дохiд вiд продажу оцiнюються по справедливiй вартостi отриманої або 

належної до отримання винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу та за 

вирахуванням податкiв або мита. Товариство аналiзує договори, що укладаються ним та 

передбачають отримання доходу, у вiдповiдностi з визначеними критерiями з метою 



встановлення того, чи виступає вона як принципал або агент. Товариство дiйшло висновку, що 

воно виступає як принципал по усiх таких договорах.  

Товариство придбаває електроенергiю: 

 на ринках для покриття ТВЕ (технологiчних витрат електроенергiї ) в мережах ; 

для господарських потреб в постачальника з яким укладено договiр. 

По мережах надається послуга з розподiлу електроенергiї за тарифами, визначеними 

Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики i комунальних послуг України. Дохiд 

вiд розподiлення електроенергiї визнається Товариством на момент отримання вiд постачальника 

акту поставки яка пiдтверджує те, що послуга з розподiлу(передачi) електроенергiї була здiйснена 

в повному обсязi згiдно встановлених тарифiв.  

Дохiд (виручка) вiд продажу товарiв визнається, як правило, при передачi товару та переходi 

права власностi. При цьому на момент визнання мають бути виконанi наступнi умови: 

- Товариство передало покупцю суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;  

- Товариство не зберiгає за собою нi управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з 

володiнням товарами, нi фактичного контролю над проданими товарами; 

- сума виручки може бути достовiрно визначена; 

- iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних iз операцiєю;  

- понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi iз операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Дохiд (виручка) вiд надання послуг по монтажу, ремонту та технiчному обслуговуванню, а також 

дохiд вiд iнших продаж визнається Товариством на момент переходу до покупця (замовника) 

суттєвих ризикiв та вигод, що випливають з права власностi на реалiзованi товари, або пiсля 

завершення надання послуг.   

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, переданої в оперативну оренду, враховується за 

прямолiнiйним методом протягом дiї договору оренди.  

Процентнi доходи по фiнансових активах визнаються, якщо iснує велика ймовiрнiсть отримання 

Товариством  економiчної вигоди i величина доходiв може бути достовiрно визначена. 

Процентнi доходи розраховуються виходячи з балансової вартостi фiнансового активу та 

ефективної ставки вiдсотка, яка розраховується так, щоб забезпечити дисконтування очiкуваних 

майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного строку до погашення фiнансового активу 

до балансової його вартостi на момент визнання.  

Суми до отримання вiд орендарiв за договорами фiнансової оренди вiдображаються в складi 

дебiторської заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй Товариства в оренду. Дохiд  вiд 

фiнансової оренди розподiляється за звiтними перiодами так, щоб забезпечити постiйний рiвень 

дохiдностi по чистих iнвестицiях Товариства в оренду. 

Одночасно iз визнанням виручки Товариство визнає дебiторську заборгованiсть. Порядок 

первiсного визнання та оцiнки дебiторської заборгованостi розкрито у пiдпунктi 2.10 цiєї 

Облiкової полiтики. 

Дебiторська заборгованiсть, яка втратила ознаки активу, визнається безнадiйною заборгованiстю 

i на пiдставi наказу керiвника Товариства списується за рахунок створеного резерву сумнiвних 

боргiв. У випадку недостатностi коштiв створеного резерву сумнiвних боргiв, сума безнадiйної 

заборгованостi списується безпосередньо на витрати перiоду та враховується в звiтi про фiнансовi 

результати. 

Якщо ранiше списана як безнадiйна дебiторська заборгованiсть погашається в тому ж звiтному 

перiодi, сума погашення сторнується. Якщо погашення вiдбувається  в iншому звiтному перiодi - 

сума погашення визнається доходом в перiодi такого погашення. 

 

 Зв'язанi сторони 

До зв'язаних сторiн вiдносяться юридичнi та фiзичнi особи, здатнi контролювати або спiльно 

контролювати Товариство чи здiйснювати значний вплив на його дiяльнiсть, а також особи, 

контрольованi або спiльно контрольованi Товариством, а також особи, що перебувають пiд його 

значним впливом. 



Враховуючи зазначене зв'язаними з Товариством юридичними особами на початок звiтного року 

є  Фонд державного майна України, компанiї "Bikontia Enterprises Limited" (Kinp) та "Larva 

Investments" (Кiпр). 

До провiдного управлiнського персоналу Товариства вiдносяться члени наглядової ради 

(втратили повноваження, окрiм крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних 

зборiв акцiонерiв) та правлiння (дирекцiї) Товариства за посадою. 

Головним акцiонером Товариства на початок звiтного року є держава, яка володiє (враховуючи 

пряме та опосередковане володiння) пакетом акцiй, який перевищує 50 вiдсоткiв.  

В межах поточної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами, що 

контролюється державою. Вiдповiдно до законодавства тарифи на розподiл електроенергiї  

регулюються Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики i 

комунальних послуг України (НКРЕКП). Кредити державними банками надаються Товариству на 

ринкових умовах. Нарахування та сплата податкiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до 

законiв України на загальних пiдставах.  

Хоча практично з iншими пiдприємствами та органiзацiями, якi прямо або опосередковано теж 

контролюються державою, Товариство вступає у вiдносини як незв'язанi  сторони, вiдповiдно до 

вимог МСБО 24 Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони iнформацiя про операцiї мiж ними 

розкривається як операцiй мiж зв'язаними сторонами.  

З метою забезпечення  вимог МСБО 24 Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони, Товариство, 

як правило, з початку звiтного перiоду веде облiк iнформацiї про вiдповiднi операцiї iз 

визначеними вище зв'язаними сторонами, провiдним управлiнським персоналом та 

пiдприємствами i органiзацiями, якi прямо або опосередковано контролюються державою. В 

окремих випадках, коли операцiї набудуть статусу операцiй iз зв'язаними сторонами в кiнцi 

звiтного перiоду, iнформацiї про них формується на основi вiдповiдного аналiзу операцiй в кiнцi 

звiтного перiоду. 

Подiї пiсля дати балансу   

Подiї пiсля дати балансу - це подiї, сприятливi i несприятливi, якi вiдбуваються в перiод мiж 

датою звiтного перiоду та датою затвердження фiнансових звiтiв, i якi впливають або можуть 

впливати на фiнансовий стан Товариства.  

Подiї пiсля дати балансу подiляються на два типи:  

I тип - подiї, що пiдтверджують iснуючi на дату балансу умови, в яких Товариства здiйснювало 

свою дiяльнiсть; 

II тип - подiї, що свiдчать про виниклi пiсля дати балансу умови, в яких Товариство веде свою 

дiяльнiсть.  

Подiї пiсля дати балансу, що вiдносяться до I типу, вiдображаються в  фiнансових звiтах  в 

перiод мiж звiтною датою i до дати пiдписання фiнансових звiтiв.  

До коригувальних подiй пiсля дати балансу, зокрема, але не виключно,  вiдносять подiї, якi 

вiдображаються в бухгалтерському облiку, вiдносяться:  

- оголошення  у встановленому порядку  дебiторiв банкрутами, у випадку, якщо за станом на 

дату балансу стосовно них вже здiйснювалась процедура лiквiдацiї, але про це не було вiдомо;  

- проведена пiсля дати балансу оцiнка активiв, результати якої свiдчать про стiйке та суттєве 

зниження їх вартостi, визначеної станом на дату балансу, або отримання iнформацiї про суттєве 

погiршення фiнансового стану дебiторiв станом на дату балансу, наслiдками якого може стати 

суттєве зниження або втрата ними платоспроможностi;  

- змiна  (зменшення або збiльшення) сум резервiв на можливi втрати, сформованi за станом на 

дату балансу з урахуванням iнформацiї про умови, що iснували на дату балансу, та отриманої при 

складаннi фiнансових звiтiв;  

- визначення пiсля дати балансу величини виплат кредиторам в зв'язку iз винесенням рiшення у 

судовiй справi, яке виникло по зобов'язаннях до звiтної дати;  

- нарахування (коригування, змiни) по податках i зборах за звiтний рiк; 

- виявлення пiсля дати балансу суттєвої помилки в бухгалтерському облiку, порушення 



законодавства України або фактiв шахрайства, наслiдком яких є перекручення фiнансових звiтiв 

за звiтний перiод, що впливає на визначення фiнансового результату;  

- отримання пiсля дати балансу первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення операцiй до 

дати балансу та (або) якi визначають (уточнюють) вартiсть робiт, послуг, активiв по таких 

операцiях, а також таких, що уточнюють суми доходiв та витрат, вiдображених в бухгалтерському 

облiку.  

Для вiдображення в бухгалтерському облiку доходiв/витрат як подiй пiсля дати балансу 

здiйснюється оцiнка наслiдкiв цих подiй в грошовому виразi.  

Оцiнка наслiдкiв подiй пiсля дати балансу здiйснюється на основi:  

- первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення операцiй до звiтної дати;  

- обгрунтованого розрахунку суми операцiї, що пiдлягає вiдображенню як подiя пiсля дати 

балансу. 

Подiї пiсля дати балансу, що свiдчать про умови, якi виникли пiсля дати балансу, в яких 

Товариство веде свою дiяльнiсть, та вiдносять до  II типу, не вiдображаються в бухгалтерському 

облiку, а пiдлягають розкриттю в примiтках до фiнансових звiтiв.  

 

Стандарти МСФЗ, не описанi в цiй Облiковiй полiтицi 

В цiй Облiковiй полiтицi через вiдсутнiсть в дiяльностi Товариства вiдповiдних їм операцiй не 

описанi наступнi стандарти МСФЗ: 

МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй; 

МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу; 

МСФЗ 4 Страховi контракти; 

МСФЗ 6 Розвiдка та оцiнка корисних копалин; 

МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти; 

МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть; 

МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть; 

МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання; 

МСБО 11 Будiвельнi контракти; 

МСБО 19 Виплати працiвникам; 

МСБО 26 Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення; 

МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; 

МСБО 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї; 

МСБО 31 Частки у спiльних пiдприємствах; 

МСБО 41 Сiльське господарство. 

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ 

Звiтний перiод Товариства збiгається iз календарним роком i розпочинається 01 сiчня та 

закiнчується 31 грудня. 

Склад повного комплекту рiчних фiнансових звiтiв Товариства  включає : 

а) Баланс (Звiт про фiнансовий стан);  

б) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);  

в) Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); 

г) Звiт про власний капiтал;  

г) Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 

Примiтки мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю 

до поданих фiнансових звiтiв. Примiтки забезпечують опис   або розшифровку поданих 

елементiв фiнансових звiтiв та iнформацiю з питань, яку не можуть претендувати на визнання у 

фiнансових звiтах. 

При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства оцiнює його здатнiсть продовжувати 

свою дiяльнiсть безперервно. У випадку наявностi суттєвих невизначеностей, пов'язаних з 

подiями та умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви в здатностi Товариства здiйснювати 

свою дiяльнiсть в майбутньому, цi невизначеностi повиннi бути розкритi в примiтках до 



фiнансових звiтiв.  

При оцiнцi здатностi продовжувати дiяльнiсть Товариства безперервно керiвництво враховує всю 

наявну iнформацiю на осяжне майбутнє, яка, звичайно, охоплює, як мiнiмум,  дванадцять мiсяцiв 

вiд звiтної дати.  

Рiвень, в якому ця iнформацiя береться до уваги, залежить вiд фактiв у кожному конкретному 

випадку. Якщо Товариство має в своєму активi вдалi операцiї та вiльний доступ до фiнансових 

ресурсiв, то висновок про безперервнiсть дiяльностi не потребує детального аналiзу. В iнших 

випадках керiвництво розглядає широкий спектр чинникiв, пов'язаних з поточною та 

передбачуваною рентабельнiстю, графiками погашення боргових зобов'язань та потенцiйними 

джерелами альтернативного фiнансування, перш нiж воно переконається в висновку припущення 

безперервностi дiяльностi Товариства. 

При розкриттi iнформацiї в фiнансових звiтах про суттєвi факти, якi впливають на фiнансовий 

стан, стан активiв та зобов'язань Товариства, застосовуються наступнi  критерiї суттєвостi:  

Визнавати суттєвими, по угодах, величина яких або вартiсть майна по яких 5 i бiльше вiдсоткiв 

вiд активiв Товариства, визначеної за даними фiнансових звiтiв.  

Визнавати суттєвим, початок судового розгляду, що витiкає виключно iз подiй, що вiдбулися 

пiсля звiтної дати при величинi цих подiй в розмiрi 0,1 вiдсотка вiд величини власного капiталу 

Товариства.  

Прийняття рiшення про реорганiзацiю Товариства або початок її реалiзацiї, прийняття рiшення 

про емiсiю цiнних паперiв, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дiї органiв влади -  не 

пiдлягають оцiнцi. Iнформацiя розкривається в примiтках до рiчних звiтiв у випадку, якщо вказанi 

дiї мали вплив на результати дiяльностi Товариства в перiод пiсля дати балансу.  

Товариство визнає суттєвими змiни законодавства України про податки i збори, якщо вони мають 

зворотню силу та однозначно потребують перерахунку податкових зобов'язань за минулий 

податковий перiод. Наслiдки цих змiн законодавства України не оцiнюються.  

Фiнансовi звiти складаються з урахуванням подiй пiсля звiтної дати (дати балансу). Незалежно 

вiд їх позитивного чи негативного характеру, що застосовуються та визначаються у вiдповiдностi 

iз пiдпунктом 2.15 цiєї Облiкової полiтики.  

У вiдповiдностi iз термiном, визначеним Правлiнням Товариства, пiдготовленi ним рiчнi 

фiнансовi звiти передаються Наглядовiй радi Товариства для його попереднього затвердження та 

наступного затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Датою складання рiчних фiнансових звiтiв вважається дата їх пiдписання для подання на 

затвердження в установленому порядку.  

Протягом звiтного року Товариство, у вiдповiдностi з вимогами регуляторних органiв, складає 

промiжну (квартальну) фiнансову звiтнiсть у складi :  

а) Баланс (Звiт про фiнансовий стан);  

б) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);  

в) Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); 

г) Звiт про власний капiтал;  

г) Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 

При складаннi промiжної (квартальної) фiнансової звiтностi Товариство застосовує ту ж Облiкову 

полiтику, що i при складаннi рiчної фiнансової звiтностi.  

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 



та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

З 1 сiчня 2019 року вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї" ВАТ 

"Тернопiльобленерго" на пiдставi отриманої лiцензiї здiйснює дiяльнiсть виключно з розподiлу 

електричної енергiї для споживачiв на територiї Тернопiльської областi та закуповує електричну 

енергiю на рiзних сегментах ринку електричної енергiї лише для компенсацiї технологiчних 

витрат електричної енергiї при її транспортуваннi в мережi. 

ВАТ "Тернопiльобленерго" є монополiстом на ринку надання послуг з розподiлу  електроенергiї 

в Тернопiльськiй областi та здiйснює лiцензовану дiяльнiсть лише в межах Тернопiльської 

областi. 

Основною метою дiяльностi Товариства є отримання максимального доходу, необхiдного для 

забезпечення здiйснення його господарської дiяльностi. 

Основна дiяльнiсть ВАТ "Тернопiльобленерго" лiцензується та передбачає наступнi послуги:  

1.Пiдприємницька дiяльнiсть з розподiлу електроенергiї мiсцевими (локальними) 

електромережами;  

ВАТ "Тернопiльобленерго" обслуговує  433185  користувачiв систем розподiлу, з них : 

- побутових 416346, з них iндивiдуальних 415486 (99%),  

- юридичних 16639. 

Обсяг розподiлу електричної енергiї становив 1282,979 млн.квт.г на суму 1154694 тис.грн. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг з розподiлу становив 1181048 тис.грн. (в т.ч. вiд перетiкання 

реактивної енергiї 20722 тис.грн). 

Iз загального обсягу розподiленої електричної енергiї 1282,979 млн.кВт.г розподiлено для  

четвертого класу споживачiв електроенергiї, диференцiйованих за ступенями напруги в точцi 

приєднання, 1051,401 млн.кВт.г (81,9% ):  

1. Споживачi (1 клас напруги) - 2076 тис. кВт/год (0,2%) 

2. Споживачi (2 клас напруги) - 7641 тис. кВт/год (0,6%) 

3. Споживачi (3 клас напруги) - 223719 тис. кВт/год (17,4%) 

4. Споживачi (4 клас напруги) -1049543 тис. кВт/год (81,8%). 

2. У 2020 роцi ВАТ "Тернопiльобленерго" здiйснювало закупiвлю електричної енергiї виключно з 

метою компенсацiї технологiчних витрат електроенергiї.  

Технологiчнi витрати електроенергiї при її транспортуваннi в мережi становили 17,91% (в 2019 р. 

- 17,19%).  

Операцiйнi витрати з розподiлу  становили1232986 тис.грн. Фiнансовий результат дiяльностi з 

розподiлу мав вiд'ємне значення i становив  -51938 тис. грн.  

3. Ремонт, обслуговування, повiрка засобiв вимiрювання та контролю споживання електроенергiї.  

Протягом 2020 року проведено ремонт та повiрку 46507 однофазних електролiчильникiв, 9540 

трифазних електролiчильникiв (з них 8633 обладнаних реверсивними механiзмами ), а також 

перевiрено 2057 трансформаторiв струму.  

Протягом року встановлено 30711 однофазних електролiчильникiв електронного типу та 275 

трифазних електролiчильникiв електронного типу. 

4. Виконання спецiальних робiт у проектуваннi та будiвництвi.  

Належить до послуг, пов'язаних з лiцензованою дiяльнiстю. Для здiйснення такої дiяльностi 



необхiдний дозвiл НКРЕКП.  

У 2020 р. виконано проектно-вишукувальних робiт на суму 3533700 грн. 

У 2020 роцi надано послуг з приєднання електроустановок замовникiв до електичних мереж ВАТ 

"Тернопiльобленерго" обсягом 124842,76 тис. грн. (без ПДВ), в тому числi стандартного 

приєднання 101180,00 тис. грн. (без ПДВ).   

Суттєвi ризики при здiйсненнi основної дiяльностi - зниження фiзичних обсягiв споживання 

електроенергiї, на що Товариство не має змоги впливати.  

Iнвестицiйнi плани розвитку та джерела iнвестицiйної програми затверджує Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основна частка капiтальних iнвестицiй товариства припадає на капiтальне будiвництво в 

електромережах (79,1%). Придбання активiв вiдбувається вiдповiдно до затвердженої НКРЕКП 

iнвестицiйної програми. Джерело фiнансування iнвестицiйних планiв - власнi кошти. 

У 2016 р. придбано основних засобiв на суму 5752 тис. грн.; побудовано та реконструйовано 93,1 

км лiнiй електропередач на загальну суму 48 861,00 тис.грн.; побудовано 35 ТП-10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 16 699 тис. грн. 

У 2017 р. придбано основних засобiв на суму 13030 тис. грн.; побудовано та реконструйовано 

98,95 км лiнiй електропередач на загальну суму 60962 тис.грн.; побудовано 59 ТП-10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 30055 тис. грн.  

У 2018 р. придбано основних засобiв на суму 7058 тис. грн.; побудовано та реконструйовано 93,42 

км лiнiй електропередач на загальну суму 83217 тис. грн.; побудовано 54 ТП-10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 45060 тис. грн. 

У 2019 р. придбано основних засобiв на суму 5123 тис. грн.; побудовано та реконструйовано 

118,57 км лiнiй електропередач на загальну суму 133725 тис. грн.; побудовано 74 ТП- 10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 52148 тис. грн. 

У 2020 р. придбано основних засобiв на суму 6213 тис.грн.; побудовано та реконструйовно 136,36 

км лiнiй електропередач на загальну суму 143806 тис. грн.; побудовано 67 ТП-10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 82222 тис. грн. 

Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було.  

Iнвестицiйна програма затверджується НКРЕКП. Для ВАТ "Тернопiльобленерго" запланованi 

джерела формування та надходження коштiв на 2021 рiк. Вони складаються з :  

- амортизацiйних вiдрахувань - 94104 тис.грн.  

- прибуток на виробничi iнвестицiї - 111576 тис. грн. 

- перетоки реактивної електроенергiї - 14953 тис. грн.. 

та заплановано використати на:  

- прирiст активiв пiдприємства за рахунок капiтальних iнвестицiй 220633 тис. грн., у т.ч. 

кап.будiвництво 173182 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв 43284 тис. грн., 

придбання (створення) нематерiальних активiв 4167 тис. грн. 

 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 



капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2020 на балансi ВАТ "Тернопiльобленерго" перебували наступнi основнi засоби, 

за допомогою яких в областi здiйснювався розподiл електричної енергiї: а) трансформаторнi 

пiдстанцiї напругою 110 кВ - 41 шт.; 35 кВ - 112 шт.; 10 кВ - 6195 шт.; б) лiнiї електропередач 

(ЛЕП) напругою 110 кВ - 856 км; 35кВ - 1412 км; 10 кВ - 9310 км; 0,4кВ - 12735 км.  

Загальний знос основних засобiв складає 49,2%. 

Електричнi мережi напругою 110, 35, 10 та 0,4 кВ, до складу яких входять трансформаторнi 

пiдстанцiї, повiтрянi та кабельнi лiнiї електропередач, розташованi по всiй територiї 

Тернопiльської областi i експлуатуються виробничими службами та районами електричних 

мереж, якi є структурними пiдроздiлами ВАТ "Тернопiльобленерго". 

Протягом 2020 р. за рахунок коштiв капiтального будiвництва було збудовано та введено в 

експлуатацiю основних засобiв електричних мереж: ЛЕП напругою 0,4 кВ на самоутримних 

iзольованих проводах - 94,317 км. 

Змонтовано 66 розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ загальною потужнiстю 14,309 МВА.  

Впроваджено 5 комплектiв телемеханiки;  

Проведено замiну 5 масляних вимикачiв напругою 35 кВ на вакуумнi та 9 вимикачiв напругою 

10кВ. 

Обсяги капiталовкладень визначаються виходячи iз технiчної необхiдностi здiйснення 

запланованих заходiв, принципiв економiчної доцiльностi, а також оптимiзацiї рiвнiв тарифiв на 

розподiл електричної енергiї. 

Джерела фiнансування iнвестицiйної програми на 2020 рiк було затверджено НКРЕКП в розмiрi 

85510 тис.грн. (без ПДВ), а саме:  

амортизацiйних вiдрахувань в повному обсязi на суму 62736 тис.грн.;  

iншi джерела - на суму 22774 тис.грн.  

Iнвестицiйна програма розвитку на 2020 рiк виконана на 104,81%.  

Згiдно дiючих договорiв оренди Товариство орендує земельнi дiлянки за адресами: 

в Тернопiльської мiської ради:  

- вул. Грiга (ПС 110/10 кВ "Промислова"); 

- вул. Об'їзна (ПС 110/10 кВ "Загребелля"); 

- вул. Злуки, 2в (будiвля головного корпусу сiльського РЕМ); 

- вул. Енергетична, 2 (центральна база та ПС 110/10 кВ "Галицька"); 

- вул. I.Франка, 14, 18 (Тернопiльський мiський РЕМ); 

- вул. Микулинецька, 101 б (ЗТП-241); 

- вул. Спортивна (для будiвництва ПС 110кВ);  

- вул. М. Вербицького, 26а (ЗТП-203); 

в Тернопiльської ОДА:  

- м.Тернопiль, вул.Текстильна, 28 (ЦРП-42); 

в Бiльче-Золотецької сiльської ради Борщiвського району:  

- вул. Загать, 41 с. Бiльче-Золоте (Бiльче-Золотецька ГЕС); 

в Теребовлянської районної державної адмiнiстрацiї;  

- вул. Янiвська 22А с. Долина (три земельнi дiлянки пiд "Янiвською" ГЕС); 

в Гусятинської селищної ради Гусятинського району: 

- вул. Б.Лепкого, 75, м. Гусятин (База Гусятинського РЕМ); 

в Нараївської сiльської ради Бережанського району : 

- с. Пiдвисоке Бережанського р-ну. (ПС 35/10 "Пiдвисоке"); 

в Вовоковецькоїї сiльської ради Борщiвського р-ну: 

- с. Вовкiвцi Борщiвського р-ну (ПС 35/10 "Вовкiвцi"); 

в Великобiркiвської селищної ради Тернопiльського р-ну: 



- смт В. Бiрки вул. Грушевського (ПС 35/10 кВ "Великi Бiрки" та дiльниця); 

в Зборiвської мiської ради: 

- с. Перепельники Зборiвського р-ну (ПС 35/10кВ "Перепельники"); 

- м. Зборiв, вул. Гоголя (ПС 110/35/10 "Зборiв"); 

в Бучацької мiської ради: 

- м. Бучач вул. Енергетична, 1 (База Бучацького РЕМ); 

в Хоросткiвської мiської ради: 

- м. Хоросткiв Гусятиснького р-ну (ПС 35/10 "Спиртзавод"); 

в Вишнiвецької селищної ради Збаразького р-ну: 

- смт Вишнiвець, вул Шевченка, 39 (Ремонтна дiльниця); 

- с. Старий Вишнiвець (ПС 35/10 "Вишнiвець"); 

в Озерянської сiльської ради: 

- с. Озерна вул. Б. Хмельницького (ПС 35/10 "Озерна"); 

в Козiвської селищної ради: 

- смт. Козова, вул. Грушевського, 1 б (база РЕМ та ПС 110/35/10 кВ "Козова"); 

в Задарiвської сiльської ради Монастирського р-ну: 

- с. Задарiв Монастириського р-ну (ПС 35/10 кВ "Задарiв"); 

в Висоцької сiльської ради Монастириського р-ну: 

- с. Високе Монастириського р-ну (ПС 35/10 кВ "Високе"); 

в Велеснiвської сiльської ради Монастириського р-ну: 

- с. Велеснiв, Монастириського р-ну (ПС 35/10 кВ "Велеснiв"); 

в Коропецької селищної ради Монастириського р-ну: 

- с. Коропець, Монастириського р-ну (Коропецька ремонтна дiльниця); 

в Iванiвської селищної ради Пiдволочиського р-ну: 

- с. Iванiвка, Пiдволочиського р-ну (ПС35/10 кВ "Iванiвка"); 

в Пiдгаєцької мiської ради: 

- м. Пiдгайцi вул. Щевченка, 52 (База Пiдгаєцького РЕМ та ПС 10/35/10 кВ "Пiдгайцi"); 

в Бiлокриницької сiльської ради Пiдгаєцького р-ну: 

- с. Бiлокриниця Пiдгаєцький р-н (ПС 35/10кВ "Бiлокриниця"); 

в Теребовлянської мiської ради: 

- с. Нова Могильниця  Теребовлянського р-ну (ПС 35/10кВ "Романiвка"); 

в. Дарахiвської сiльської ради Теребовлянського р-ну: 

- с. Дарахiв Теребовлянського р-ну (ПС 35/10 кВ "Дарахiв"); 

в Микулинецької селищної ради Теребовлянського р-ну: 

- смт Микулинцi Теребовлянського р-ну ( ПС 110/35/10 кВ "Микулинцi"); 

в Байковецької селищної ради Тернопiльського р-ну: 

- с. Лозова Тернопiльського р-ну (ПС 110/35/10 "Лозова"); 

- с. Ангелiвка Тернопiльського р-ну (ПС 35/10 "Ангелiвка); 

в Полiвецької сiльської ради Чорткiвського р-ну: 

- с. Полiвцi Чорткiвського р-ну (ПС 110/10 кВ "Полiвцi"); 

в Колиндянської сiльської ради Чорткiвського р-ну: 

- с. Колиндяни Чорткiвського р-ну (ПС  110/10 кВ "Колиндяни"); 

в Нагiрянської сiльської ради Чорткiвського р-ну: 

- селище Нагiрянка, Чорткiвськогго р-ну (ПС 110/10 "Марилiвка"); 

в Великодедеркальської сiльської ради Шумського р-ну: 

- с. Великi Дедеркали Шумського р-ну (ПС 35/10 кВ "Дедеркали")   

 

Значних правочинiв щодо основних засобiв та об'єктiв оренди Товариство у 2020 р. не 

здiйснювало.  

Активи Товариства обслуговуються квалiфiкованим персоналом, ступiнь використання 

обладнання становить 40-99% 



Дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї є безвiдходною та не створює чинникiв, якi б складали 

загрозу екологiчному середовищу Тернопiльської областi. 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

- несвоєчасна оплата споживачами та споживачами за розподiл електричної енергiї;  

- недосконалiсть та нестабiльнiсть енергетичного та податкового законодавства; 

- недосконалiсть тарифної полiтики в електроенергетицi;  

- недосконалiсть законодавчої бази при здiйсненнi  закупiвель товарiв, виконаннi робiт та 

наданнi послуг.  

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

У вiдповiдностi до Закону України "Про ринок електроенергiї", дiяльнiсть в електроенергетицi 

пiдлягає державному регулюванню.  

Органом державного регулювання є Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).  

Елементи операцiйних витрат товариства та прибуток для забезпечення основної дiяльностi 

затверджуються НКРЕКП та вiдшкодовуються тарифом на послуги з розподiлу електричної 

енергiї. 

Крiм доходiв вiд лiцензованої дiяльностi з розподiлу електроенергiї (тарифи, якi затверджує 

НКРЕКП), товариство має право здiйснювати дiяльнiсть, яка пов'язана з лiцензованою (видача 

технiчних умов, пiдключення абонентiв, iнформацiйнi послуги). 

 Питома вага таких послуг в реалiзацiї продукцiї незначна i становить 0,09%.  

Товариство має право здiйснювати дiяльнiсть, яка не пов'язана з лiцензованою (будiвництво, 

транспортнi послуги, навчання персоналу) та надавати iншi послуги (приєднання, лабораторнi 

вимiрювання, оренда активiв тощо). Питома вага таких послуг в реалiзацiї продукцiї становить 

9,66%.  

Робочий капiтал товариства достатнiй для поточних потреб.  

Шляхи покращення лiквiдностi:  

- зниження зобов'язань за рахунок збалансування грошових витрачань  постачальникам 

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

- забезпечення наявностi робочого капiталу як критерiю достатнього рiвня лiквiдностi; 

- збалансування дебiторської та кредиторської заборгованостi; 

- збiльшення обсягiв розподiлу; 

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

платiжного календаря або бюджетного звiту про рух грошових коштiв. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених у 2020 р., але не виконаних договорiв за станом на 31.12.2020 р. у ВАТ 

"Тернопiльобленерго" не було.  

 

 

 



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Одними iз основних завдань Товариства залишається виконання нормативу технологiчних витрат 

електроенергiї. Для цього необхiдно:  

- не допускати комерцiйних втрат електроенергiї; 

- модернiзовувати прилади i системи облiку електроенергiї. Для подальшого пiдвищення 

надiйностi роботи електромереж областi та забезпечення споживачiв електроенергiєю у 2020 роцi 

передбачається виконання комплексу робiт з капiтального будiвництва, реконструкцiї та 

технiчного переоснащення електромережевих об'єктiв Товариства.  

У 2021 р. заплановано модернiзувати 126,799 км ЛЕП 0,4-10 кВ, з них: ПЛ-10кВ -  4,557 км; ПЛ - 

0,4 кВ - 122,242 км. Планується реконструювати 60 шт. ТП 10 кВ, та провести переоснащення 

ПС-110 кВ "Монастириськ", реконструювати ПЛ-110 кВ "Бiльче-Золоте-Товсте" - 3,86 км; 

"Лозова-Збараж" - 3,996 км та побудувати 18 розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ. 

Також заплановано здiйснити капiтальний ремонт 24 пiдстанцiй 35-110 кВ комплексним 

методом; 236,2 км повiтряних лiнiй 35-110 кВ; 3032 км ПЛ 0,4-10 кВ; вiдремонтувати 48 

вимикачiв напругою 35-110 кВ; 63 трансформатори 10 кВ; замiнити 1009 опор; 69,359 км 

проводiв; розчистити 998,82  км трас. 

Згiдно графiку замiни електролiчильникiв у 2021 р. планується провести повiрку 35820 

однофазних та 11145 трифазних електролiчильникiв та протягом року встановити 49305 

однофазних та 2567 трифазних електролiчильникiв електронного типу згiдно затвердженої  

iнвестицiйної  програми. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок по ВАТ "Тернопiльобленерго" за 2020 рiк не було. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

ВАТ "Тернопiльобленерго" здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї. 

Лiцензiї на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з розподiлу електричної енергiї, що 

виданi НКРЕКП, є дiйсними необмежений перiод часу.  

ВАТ "Тернопiльобленерго" вiдноситься до природних монополiстiв на ринку розподiлу 

електроенергiї для споживачiв на територiї Тернопiльської областi. 

Основнi виробничi фонди становлять лiнiї електропередач i трансформаторнi пiдстанцiї. 

Балансова (залишкова) вартiсть виробничого призначення складає 1459553 тис.грн., тобто 99,7% 

балансової вартостi всiх основних фондiв Товариства.  

За рiк вiдбулось 20 засiдань Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго", на яких вирiшувались 

питання поточної дiяльностi Товариства.  

Крiм простих iменних акцiй ВАТ iнших цiнних паперiв не емiтувало.  

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання за останнi три роки (згiдно положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку): 

Активи ВАТ "Тернопiльобленерго" на кiнець 2018 р. - 940756 тис. грн.; на кiнець 2019 р.-  

1498667тис. грн.; на кiнець 2020 р. склали 1591348 тис. грн.; 

Основнi засоби за залишковою вартiстю склали на кiнець 2018 р. - 749047 тис. грн. на кiнець 2019 

р. - 1363444 тис. грн.; на кiнець 2020 р. - 1460007 тис. грн.; 

Сумарна дебiторська заборгованiсть  за 2018 р. склала 133487 тис. грн.; за 2019 р. - 44144 



тис.грн.; за 2020 р.- 32904 тис. грн.;  

Додатковий капiтал  за 2018 р. склав 620 тис. грн.; за 2019 р. - 529 тис. грн.; за 2020 р. - 447 тис. 

грн.; 

Статутний капiтал не змiнювався. 

За 2018 р. чистий прибуток склав - 49074 тис.. грн.; за 2019 р.- 639 тис. грн. за 2020р. - 73007 тис. 

грн. 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Комiтетiв Наглядової ради не створено. 

До складу Наглядової ради Входять 

Голова та 6 членiв Наглядової ради. 

Сачiвко Андрiй Iванович - Голова 

Наглядової ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного 

майна України. 

Холоднова Iрина Петрiвна - член 

Наглядової ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного 

майна України. 

Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiвна - 

член Наглядової ради, представник 

держави, юридичної особи Фонду 

державного майна України.  

Корнiєнко Алла Григорiвна - член 

Наглядової ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного 

майна України. 

Представник акцiонера BIKONTIA 

ENTERPRISES LIMITED :  

Представник-1 Уманська Олена 

Петрiвна  

Представник-2 Ємцев Володимир 

Олександрович 

Представник акцiонера LARVA 

INVESTMENTS LIMITED: 

Представник-1 Терещук Олександр 

Олександрович 

Представник-2 Радченко Михайло 

Юрiйович 

Представник акцiонера  UA ENERGY 

DISTRIBUTION HOLDING : 

Представник-1 Куликова Людмила 

Олексiївна 

Представник-2 Ковтун Максим 

Вiкторович 

 

Правлiння До складу Правлiння входять Голова i 5 

членiв правлiння 

Юхимець Iгор Юрiйович - виконуючий 

обов'язки голови правлiння 

Сторчак Валерiй Федорович - член 

правлiння 

Барткiв Степан Петрович - член 

правлiння 



Олянiцький Сергiй Богданович - член 

правлiння 

Мацко Людмила Миколаївна - член 

правлiння 

Кицкай Яролав Мар'янович - член 

правлiння 

Ревiзiйна комiсiя До складу Ревiзiйної комiсiї входять 

Голова та 2 члени Ревiзiйної комiсiї 

Тур Анжелiна Василiвна - Голова 

Ревiзiйної комiсiї; 

Кондратенко Надiя Iгорiвна - член 

Ревiзiйної комiсiї; 

Представник держави, юридичної особи 

- Фонду державного майна України - 

акцiонера товариства - представник 

Державної фiнансової iнспекцiї України 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

д/в д/в 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової 

ради, представник 

акцiонера Товариства - 

Фонду державного 

майна України 

Сачiвко Андрiй Iванович 1964 вища 35 

Фонд державного майна 

України, 00032945, 

Начальник Управлiння Фонду 

державного майна України 

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримував. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi начальника Управлiння, заступника директора Департаменту Фонду державного майна 

України. 

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

З 2013 року Загальнi збори акцiонерiв не скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", в такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

2 

член Наглядової ради, 

представник держави, 

юридичної особи Фонду 

державного майна 

України 

Холоднова Iрина Петрiвна 1973 вища 30 

Фонд державного майна 

України, 00032945, Головний 

спецiалiст Фонду державного 

майна України 

12.02.2019, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного спецiалiста, заступника начальника вiддiлу. 

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

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 12 лютого 2019 р. (дати отримання ВАТ "Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд 

акцiонера Товариства - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори акцiонерiв не 



скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому 

випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

3 

член Наглядової ради, 

представник держави, 

юридичної особи Фонду 

державного майна 

України 

Волкова-Кузiна Свiтлана 

Євгенiвна 
1963 вища 32 

Фонд державного майна 

України, 00032945, Головний 

спецiалiст Фонду державного 

майна України 

12.02.2019, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 32 рiк. 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного спецiалiста, заступника начальника вiддiлу. 

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

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 12 лютого 2019 р. (дати отримання ВАТ "Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд 

акцiонера Товариства - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори акцiонерiв не 

скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому 

випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

4 

член Наглядової ради, 

представник держави, 

юридичної особи Фонду 

державного майна 

України 

Корнiєнко Алла Григорiвна 1961 вища 36 

Фонд державного майна 

України, 00032945, Головний 

спецiалiст Управлiння 

корпоративних прав держави 

Фонду державного майна 

України 

13.09.2016, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової  ради, в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 36 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави. 

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

Набула повноважень члена Наглядової ради  з 13 вересня 2016 р. (дати отримання ВАТ "Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд 

акцiонера Товариства - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України. ) З 2013 року Загальнi збори акцiонерiв не 

скликались. Повноваження члена Наглядової ради перевищили три роки. Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", в такому 

випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

5 член Наглядової ради, BIKONTIA ENTERPRISES 0 д/в 0  28.09.2013, 



акцiонер Товариства LIMITED обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

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. 

 

6 

член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

LARVA INVESTMENTS 

LIMITED 
0 д/в 0  

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

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. 

 

7 

член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

UA ENERGY 

DISTRIBUTION HOLDING 
0 д/в 0  

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

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. 

 

8 

В.о. голови правлiння Юхимець Iгор Юрiйович 1959 вища 38 

ВАТ "Тернопiльобленерго", 

00130725, Перший заступник 

генерального директора 

06.11.2000, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв голови правлiння у звiтному роцi отримував згiдно укладеного контракту з Спостережною радою Товариства у 

розмiрi 600 тис. грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. голови правлiння-генеральний директор ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 38 рокiв.  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

9 

член Правлiння Сторчак Валерiй Федорович 1962 вища 36 

ВАТ "Тернопiльобленерго", 

00130725, Перший заступник 

генерального директора 

24.02.1999, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi не отримував.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора-фiнансовий директор ВАТ 

"Тернопiльобленерго".  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 36 рокiв.  

Обiймає посаду заступника генерального директора-фiнансового директора ВАТ "Тернопiльобленерго". 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

10 член правлiння Барткiв Степан Петрович 1954 вища 49 
ВАТ "Тернопiльобленерго", 

00130725, Начальник 

13.11.2000, 

обрано до 



оперативно-диспетчерської 

служби 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi не отримував.  

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 49 рокiв.  

Обiймає посаду головного iнженера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

11 

член правлiння 
Олянiцький Сергiй 

Богданович 
1962 вища 36 

ВАТ"Тернопiльобленерго", 

00130725, директор 

енергозбуту 

24.02.1999, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi не отримував.  

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

"Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 36 рокiв.  

Обiймає посаду  комерцiйного директора  ВАТ "Тернопiльобленерго". 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

12 

член правлiння Мацко Людмила Миколаївна 1960 вища 43 

ДАЕК "Тернопiльобленерго", 

00130725, Начальник 

планово-економiчного 

вiддiлу 

24.02.1999, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi не отримувала.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiчних питань ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 43 роки.  

Обiймає посаду директора з економiчних питань ВАТ "Тернопiльобленерго".  



Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

13 

член правлiння Кицкай Ярослав Мар'янович 1953 вища 48 

ВАТ"Тернопiльобленерго", 

00130725, Головний 

бухгалтер 

22.10.2001, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi не отримував.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера  ВАТ 

"Тернопiльобленерго".  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 48 рокiв.  

Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго" 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

14 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Тур Анжелiна Василiвна 1966 вища 34 д/в, д/в, Iнформацiя вiдсутня. 

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї ,в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 34 роки. 

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

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

Вiдповiдно до ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати 

проведення чергових рiчних зборiв, але не бiльше нiж на пять рокiв. 

 

15 
член Ревiзiйної комiсiї Кондратенко Надiя Iгорiвна 1981 вища 17 

Консалтингова компанiя, д/в, 

Провiдний економiст 

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 



Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї,в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

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

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

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

Вiдповiдно до ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати 

проведення чергових рiчних зборiв, але не бiльше нiж на пять рокiв. 

 

16 

член Ревiзiйної комiсiї 

Представник держави - 

представник Державної 

фiнансової iнспекцiї 

0 д/в 0 

д/в, д/в, Немає данних  щодо 

освiти, стажу роботи, 

найменування пiдприємства 

та попередньої посади, яку 

займав. 

28.09.2013, 

обрано до 

проведення 

загальних 

зборiв 

акцiонерiв 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї,в тому числi у натуральнiй формi у 2020 р. не отримував. Iнформацiя щодо непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини, загального стажу роботи та перулiку посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, у 

Товариствi вiдсутня. 

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

 

17 

Головний бухгалтер 
Ясiновський Микола 

Дмитрович 
1965 вища 38 

ВАТ "Тернопiльобленерго", 

00130725, Заступник 

головного бухгалтера 

02.09.2019, не 

визначено 

Опис: 
Винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному роцi  отримав у розмiрi 606892 грн. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:заступник головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 38 рокiв.  

Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування юридичної 

особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

в.о.голови правлiння Юхимець Iгор Юрiйович 0 0 0 0 

Член правлiння Сторчак Валерiй Федорович 0 0 0 0 

Член правлiння Барткiв Степан Петрович 0 0 0 0 

Член правлiння Олянiцький Сергiй Богданович 0 0 0 0 

Член правлiння Мацко Людмила Миколаївна 0 0 0 0 

Член правлiння Кицкай Ярослав Марянович 100 0,0001637 100 0 

Голова Наглядової ради Сачiвко Андрiй Iванович 0 0 0 0 

член Наглядової ради Холоднова Iрина Петрiвна 0 0 0 0 

член Наглядової ради Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiвна 0 0 0 0 

член Наглядової ради Корнiєнко Алла Григорiвна 0 0 0 0 

член Наглядової ради Bikontia Enterprises Limited 15 265 93

0 

24,99 15 265 930 0 

член Наглядової ради Larva Investments Limited 9 224 464 15,1002 9 224 464 0 

член Наглядової ради UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 1 0 1 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Тур Анжелiна Василiвна 0 0 0 0 

член Ревiзiйної комiсiї Кондратенко Надiя Iгорiвна 0 0 0 0 

член Ревiзiйної комiсiї Представник держави, юридичної особи 

-Фонду державного майна України - 

акцiонера товариства-представник 

Державної фiнансової iнспекцiї України 

0 0 0 0 

Головний бухгалтер Ясiновський Микола Дмитрович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
У разi звiльнення посадових осiб ВАТ "Тернопiльобленерго" буде виплачена компенсацiя за всi 

невикористанi днi щорiчної вiдпустки та додаткової вiдпустки жiнкам, що мають двох або бiльше 

дiтей вiком до 15 рокiв, або дiтей-iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про вiдпустки". 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Держава в особi Мiнiстерства 

енергетики та електрифiкацiї 

України (Мiнiстерство палива 

та енергетики) 

00013741 
01601, Україна, Київська обл.,  м. 

Київ, Хрещатик, 30 
50,999 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 50,999 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В умовах реформування енергетичної галузi, зокрема, при переходi до роботи в умовах нової 

моделi ринку електроенергiї, що вiдбувається в рамках реалiзацiї вимог Закону України "Про 

ринок електричної енергiї" концепцiя розвитку енергетичного виробництва ВАТ 

"Тернопiльобленерго" базується на "Схемi перспективного розвитку електричних мереж 35-110 

кВ Тернопiльської областi, мереж 10 кВ м. Тернопiль на перiод до 2020 року з перспективою до 

2025 року" (далi - стратегiя розвитку товариства). Ця стратегiя розвитку товариства вiдповiдає 

положенням "Технiчна полiтика. Побудова та експлуатацiя електричних мереж", що затверджена 

заступником Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України, та вимогам 

новоприйнятого законодавства щодо реформування енергетичного сектору. 

Згiдно прийнятої стратегiї розвитку товариства, ВАТ "Тернопiльобленерго" здiйснює 

капiталовкладення в такi основнi напрямки: 

модернiзацiю та оновлення розподiльчих мереж; 

вдосконалення облiку електроенергiї; 

модернiзацiю транспортних засобiв; 

впровадження i розвиток iнформацiйних технологiй, а також новiтнiх комунiкацiйних i 

телекомунiкацiйних систем; 

розвиток та автоматизацiю диспетчерсько-технологiчного керування тощо. 

Головними орiєнтирами товариства є пiдвищення рiвня обслуговування клiєнтiв, забезпечення з 

ними доброзичливих вiдносин i створення комфортних умов щодо надання послуг з розподiлу 

електроенергiї. 

Колектив Товариства спрямовує свої зусилля на пiдвищення ефективної дiяльностi, 

продуктивностi працi, шляхом удосконалення органiзацiйної структури управлiння 

виробництвом, якостi надання послуг з розподiлу електроенергiї, використання нових 

програмних продуктiв i технологiй, збiльшення перелiку послуг, якi може отримати замовник в 

умовах роботи нової моделi ринку електроенергiї. 



 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Основною метою дiяльностi Товариства є отримання максимального доходу, необхiдного для 

забезпечення здiйснення його господарської дiяльностi. 

Предметом дiяльностi є: 

- розподiл електричної енергiї; 

- виконання будiвельно-монтажних робiт в електричних мережах; 

- надання послуг, пов'язаних з розподiлом електричної енергiї; 

- надання iнших послуг, не пов'язаних з розподiлом електричної енергiї; 

- iншi види дiяльностi, передбаченi Статутом ВАТ "Тернопiльобленерго". 

Товариство  обслуговує 433238 споживачiв, з них: 

1.             Споживачi, приєднанi до мереж Товариства -                                          

428118, в т.ч.: 

побутовi                                                                                                                        

412692 

непобутовi                                                                                                                      

15426 

(з них бюджетнi)                                                                                                               

1291 

2. Споживачi, приєднанi до мереж основного споживача (субспоживачi)     4556, в т. ч.: 

побутовi                                                                                                                            

3654 

непобутовi                                                                                                                          

902  

3. Основнi споживачi                                                                                             

511 

4. Виробники електричної енергiї (ВДЕ)                                                               

47 

5. Оператори сумiжних систем розподiлу                                                 6 

 Всього                                                                                                       

433238 

Iз загального числа користувачiв систем розподiлу 433185 (крiм виробникiв електроенергiї i 

операторiв сумiжних систем розподiлу): 

- побутових 416346, з них iндивiдуальних 415486 (99%),  

- юридичних 16839.  

Обсяг розподiлу електричної енергiї становив 1282,979 млн. кВт.г на суму 1154694 тис. грн. 

Iз загального обсягу розподiленої електричної енергiї 1282,979 млн.кВт.г розподiлено для  

четвертого класу споживачiв електроенергiї, диференцiйованих за ступенями напруги в точцi 

приєднання, 1051,401 млн. кВт.г (81,9%):  

1. Споживачi (1 клас напруги) - 2076 тис. кВт.г (0,2%) 

2. Споживачi (2 клас напруги) - 7641 тис. кВт.г (0,6%) 

3. Споживачi (3 клас напруги) - 223719 тис. кВт.г (17,4%) 

4. Споживачi (4 клас напруги) -1049543 тис. кВт.г (81,8%). 

В своїй дiяльностi Товариство зорiєнтовано на максимальне задоволення потреб споживачiв  пiд 

гаслом "Споживач - найвища цiннiсть Компанiї".  

У 2020 роцi досягнуто  основної мети дiяльностi Товариства, а саме: отримано прибуток в обсязi 

73007 тис. грн. при дотриманнi умов забезпечення безперебiйного електропостачання, тобто 

забезпечено iнтереси як акцiонерiв, так i споживачiв Товариства.  

На виконання затвердженої iнвестицiйної програми у 2020 роцi профiнансовано заходи (без 



ПДВ): 

-   з будiвництва, модернiзацiї та реконструкцiї електричних мереж та обладнання на суму 

67043,57 тис. грн;  

-   зi зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї на суму 13400,89 

тис. грн; 

-  iз впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологiчного 

керування  - 2703,00 тис. грн;  

-    iз впровадження та розвитку iнформацiйних технологiй - 1110,69 тис. грн; 

-    iз впровадження та розвитку систем зв'язку  - 1018,79 тис. грн; 

-    iз модернiзацiї та закупiвлi колiсної технiки - 3747,67 тис. грн; 

-    iншi на суму 601,02 тис. грн;  

Всього на суму 89625,63 тис. грн (104,81% вiд плану). 

Одним з прiоритетних напрямкiв Товариства є пiдвищення  соцiальної  функцiї  

електроенергетики, у тому числi створення комфортних умов проживання населення за 

допомогою оптимiзацiї використання електроенергiї в побутi, вiдновлення вуличного освiтлення 

населених пунктiв тощо.  

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
 

Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних 

паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi в Товариствi є оборотнi активи, якi забезпечують 

своєчасне виконання зобов'язань. 

Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають довгострокову реструктуризовану 

заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi 

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

товариства.  

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

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

господарської дiяльностi пiдприємства.  

 

Iнформацiя про види активiв (тис. грн.). 

Показник                                                                                                   

2019 р.    2020 р. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   21619                 

3349 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 

за виданими авансами                                                                                   

22172                   16160 

з бюджетом                                                                                                         

20                  5986 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                                       333

                  1463 

Запаси (товари)                                                                                                   



16184                16909 

Грошi та їх еквiваленти                                                                                   

27072                34668 

Всього                                                                                                                   

87400                78535 

 

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

становить 95%. Також Товариство має програми капiтального будiвництва, якi фiнансуються як 

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

залученого капiталу.  

У 2020 роцi робочого капiталу було не достатньо для поточних потреб Товариства, вiдповiдно для 

фiнансування необоротних активiв використовувалися поточнi зобов'язання, тобто 

застосовувалася агресивна полiтика фiнансування.  

Покращення лiквiдностi Товариства можливе наступними засобами:  

- зниження зобов'язань за рахунок збалансування грошових витрачань  постачальникам 

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

- забезпечення наявностi робочого капiталу як критерiю достатнього рiвня лiквiдностi; 

- збалансування дебiторської та кредиторської заборгованостi; 

- збiльшення обсягiв розподiлу; 

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

платiжного календаря або бюджетного звiту про рух грошових коштiв. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
В процесi дiяльностi Товариство здiйснює заходи управлiння ризиками, якi виникають  

внаслiдок  несприятливих умов, ситуацiй та їх наслiдкiв,  i несуть загрозу втрати ресурсiв та 

погiршення економiчного стану. Проводиться систематичний монiторинг ризикiв, розробляються 

заходи, спрямованi на запобiгання ризикiв та уникнення їх негативного впливу на господарську 

дiяльнiсть.  

- Ризики пов'язанi з середовищем 

Загальний огляд 

На електроенергетичний сектор України має вплив нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя, 

проблема безпеки та оперативної безпеки. Великим викликом для забезпечення безпеки 

дiяльностi стала ситуацiя з добуванням вугiлля марки А або антрациту з початку конфлiкту на 

сходi України, що призвело до змiни структури виробництва електричної енергiї в Українi та 

зростання вартостi її виробництва. Модернiзацiя електроенергетичної галузi, незалежнiсть 

державного регулятора, збiльшення енергоефективностi досi є проблемою. Реформування ринку 

електричної енергiї не завершене. Все це створює основнi перешкоди для послiдовної та 

стабiльної дiяльностi.  

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

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

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

- Операцiйнi ризики 

Збiльшення витрат на вхiднi ресурси 

 

Операцiйнi витрати можуть збiльшитися i негативно вплинути на фiнансовi показники 

Товариства. Ризик збiльшення операцiйних витрат в основному пов'язаний з можливим 

зростанням цiн на куповану в Енергоринку електричну енергiю та матерiальнi ресурси внаслiдок 

iнфляцiйних процесiв в економiцi країни. 

Для зменшення впливу зазначених вище ризикiв у Товариствi здiйснюються наступнi заходи: 



- впровадження системи енергоменеджменту та енергоефективностi; 

- впровадження системи бюджетування виробничих та адмiнiстративних процесiв; 

- застосування сучасних приладiв облiку електроенергiї;  

- оптимiзацiя структури тарифiв з розподiлу електричної енергiї; 

- досягнення стовiдсоткової оплати вiд споживачiв за наданi послуги;  

- впровадження системи контролю споживання палива та використання технiки та    системи 

економiї паливно-енергетичних ресурсiв; 

- дотримання нормативiв складських запасiв; 

- побудова довгострокових та взаємовигiдних вiдносин з постачальниками та споживачами; 

-  мiнiмiзацiя витрат при здiйсненнi закупiвель за допомогою системи "PROZORRO". 

- Кредитний ризик 

Контрагенти Товариства можуть не здiйснити плановi платежi, що призведе до фiнансових втрат. 

Для зменшення впливу цього ризику Товариство впровадило кредитну полiтику та практику 

монiторингу. Оперативнi керiвнi принципи включають лiмiти щодо контрагентiв, щоб 

гарантувати вiдсутнiсть значної концентрацiї кредитного ризику. Кредитнi ризики 

контролюються юридичною службою, яка передбачає пункти безпеки в договорах з клiєнтами. 

Також фiнансово-бюджетна група та вiдповiдальний працiвник групи з органiзацiї закупiвель 

товарiв, робiт i послуг  постiйно здiйснюють монiторинг строкiв виконання платежiв за 

договорами продажу. 

- Ризик дефiциту основного персоналу 

Нестача фахового персоналу може загрожувати загальнiй ефективностi роботи Товариства. 

Товариство здiйснює ряд заходiв для зменшення цього ризику, зокрема, пропонує конкурентнi 

умови працi потенцiйним працiвникам. Iснує схема оплати працi, яка мотивує та утримує 

ключовий персонал. Для персоналу регулярно проводяться навчальнi та професiйнi тренiнги. 

- Ризик iнцидентiв у сферi кiбербезпеки 

Корпоративна iнформацiйна система може бути пошкоджена вiрусною атакою або зовнiшнiм 

втручанням.  

Для запобiгання та пом'якшення ризикiв у iнформацiйнiй сферi було здiйснено низку заходiв: 

-  проводиться постiйний монiторинг резервного копiювання бiзнес-даних; 

-  оновлено операцiйнi системи, якi вже не пiдтримуються виробниками. 

-  змiнена полiтика доступу до серверiв та сервiсiв; 

- розроблена стратегiя змiни структури корпоративної мережi з метою зменшення ризикiв 

несанкцiонованого втручання; 

- триває замiна та резервування ядра корпоративної мережi; 

- проводяться роботи по замiнi граничного роутера та фаєрвола; 

- впроваджено систему реєстрацiї кiбер-iнцендентiв i передачу їх в CERT-UA - пiдроздiл 

Державного центру кiберзахисту; 

- проводяться роботи з впровадження Active Directory для контролю робочих станцiй та 

периферiйного обладнання користувачiв; 

- проводено аудит кiберзахисту iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи вiдповiдностi вимогам 

постанови кабiнету мiнiстрiв № 518 України вiд 19 червня 2019 року;  

- проводяться роботи по замiнi мережевого обладнання, знятого з виродництва, на нове; 

- продовжуються роботи по сегментацiї локальної мережi; 

- продовжуються роботи по органiзацiї захищених каналiв зв'язку вiддалених вузлiв; 

- продовжуються роботи по створенню технологiчної мережi передачi даних мiж об'єктами 

критичної iнфраструктури. 

- Податковi ризики 

Операцiї Товариства та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в 

Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних 

актiв. 

- Фiнансовi ризики 



 Ризик лiквiдностi 

Iснує ризик неможливостi своєчасно виконати фiнансовi зобов'язання Товариства. 

Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 

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

фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, 

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

є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом використання 

банкiвських овердрафтiв та iнших кредитних ресурсiв. 

Для мiнiмiзацiї такого ризику Товариство здiйснює процеси бюджетування та управлiння 

грошовими коштами, щоб забезпечити наявнiсть адекватних коштiв для задоволення 

бiзнес-вимог. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
а) ВАТ "Тернопiльобленерго" (далi Товариство) в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi не 

керується власним Кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного 

управлiння.  

Ст. 33 (п. 25) Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-V (далi Закон 

України "Про акцiонернi товариства") питання затвердження принципiв (кодексу) 

корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв 

акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства Кодекс корпоративного управлiння не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким 

керується емiтент, не наводиться.  

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
б) Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на 

фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. 

У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi Кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
в) Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства та практики корпоративного управлiння в межах вимог, 

визначених чинним законодавством та Статутом, який розмiщений за посиланням: 

https://www.toe.com.ua/dload/Statut.pdf. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння в 

Товариствi не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 



Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

 У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не вiдбувались у 

зв'язку з неможливiстю їх скликання. На останнiх загальних 

зборах акцiонерiв, якi скликались 11.10.2013 р. реєстрацiю 

акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
Голосування не вiдбулось у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму на 

загальних зборах останнього разу, якi скликались 11.10.2013 р. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 



Інше (зазначити) Останнi позачерговi збори акцiонерiв скликались 11.10.2013 р.  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Iнiцiаторами останнiх 

позачергових зборiв 

акцiонерiв були акцiонери, 

якi на день подання вимоги 

сукупно є власниками 10 i 

бiльше вiдсоткiв простих 

акцiй товариства. 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У звiтному перiодi черговi збори акцiонерiв не 

скликались 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У звiтному перiодi позачерговi збори 

акцiонерiв не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

 Сачiвко 

Андрiй Iванович 

 X 1) Сачiвко Андрiй Iванович - Голова 

Спостережної ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України, обраний членом Спостережної ради 

Загальними зборами акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року (Протокол загальних зборiв 

акцiонерiв № 1 вiд 28.09.2013 р.) строком на 3 

роки, Головою Спостережної ради обраний 

зборами акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року 

(Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 

вiд 28.09.2013 р.). Повноваження члена 

Спостережної ради перевищили три роки. 

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", в такому випадку 



повноваження члена Наглядової 

(Спостережної) ради припиняються, окрiм 

повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

Холоднова Iрина 

Петрiвна 

 X Холоднова Iрина Петрiвна - член 

Спостережної ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України. Набула повноважень члена 

Спостережної ради з 12 лютого 2019 року 

(дати отримання Товариством письмового 

повiдомлення вiд акцiонера Товариства - 

представника держави, юридичної особи 

Фонду державного майна України. Наказ 

Фонду державного майна України "Про 

замiну членiв спостережної (наглядової) ради 

вiдкритого акцiонерного товариства 

"Тернопiльобленерго" вiд 04.02.2019 р. № 96, 

вiдповiдно до якого Держава Україна в особi 

Фонду державного майна замiнила свого 

представника, обраного членом 

Спостережної ради Загальними зборами 

акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року). 

Повноваження члена Спостережної ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної ради припиняються, 

окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Волкова-Кузiна 

Свiтлана 

Євгенiвна 

 X Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiвна - член 

Спостережної ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України. Набула повноважень члена 

Спостережної ради з 12 лютого 2019 року 

(дати отримання ВАТ "Тернопiльобленерго" 

письмового повiдомлення вiд акцiонера 

Товариства - представника держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України. Наказ Фонду державного майна 

України "Про замiну членiв спостережної 

(наглядової) ради вiдкритого акцiонерного 

товариства "Тернопiльобленерго" вiд 

04.02.2019 р. № 96, вiдповiдно до якого 

Держава Україна в особi Фонду державного 

майна замiнила свого представника, обраного 

членом Спостережної ради Загальними 

зборами акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року). 

Повноваження члена Спостережної  ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 



до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної ради припиняються, 

окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 Корнiєнко 

Алла Григорiвна 

 X Корнiєнко Алла Григорiвна - член 

Спостережної ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України. Набула повноважень члена 

Спостережної ради з 13 вересня 2016 року 

(дати отримання ВАТ "Тернопiльобленерго" 

письмового повiдомлення вiд акцiонера 

Товариства - представника держави, 

юридичної особи Фонду державного майна 

України. Наказ Фонду державного майна 

України вiд 01.09.2016 р. № 1630, вiдповiдно 

до якого Держава Україна в особi Фонду 

державного майна замiнила свого 

представника, обраного членом 

Спостережної ради Загальними зборами 

акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року). 

Повноваження члена Спостережної ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної ради припиняються, 

окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

BIKONTIA 

ENTERPRISES 

LIMITED 

 X Представник акцiонера BIKONTIA 

ENTERPRISES LIMITED - обраний членом 

Спостережної ради Загальними зборами 

акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року 

(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 

28.09.2013 р. № 1) строком на три роки. 

Вiдповiдно до письмового повiдомлення (вх. 

номер вiд 18.08.2016 р. № 1926) здiйснюють 

повноваження члена Спостережної ради 

через двох представникiв спiльно та 

виключно разом  -  

Представник-1 - Уманська Олена Петрiвна  

Представник-2 - Ємцев Володимир 

Олександрович 

Повноваження члена Спостережної ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної ради припиняються, 



окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

LARVA 

INVESTMENTS 

LIMITED 

 X Представник акцiонера LARVA 

INVESTMENTS LIMITED - обраний членом 

Спостережної  ради Загальними зборами 

акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року 

(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 

28.09.2013 р. № 1) строком на три роки. 

Вiдповiдно до письмового повiдомлення (вх. 

номер вiд 18.08.2016р. № 1927) здiйснюють 

повноваження члена Спостережної ради 

через двох представникiв спiльно та 

виключно разом  -  

Представник-1 - Терещук Олександр 

Олександрович 

Представник-2 - Радченко Михайло 

Юрiйович 

Повноваження члена Спостережної ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної  ради припиняються, 

окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

UA ENERGY 

DISTRIBUTION 

HOLDING 

 X  

Представник акцiонера UA ENERGY 

DISTRIBUTION HOLDING - обраний членом 

Спостережної ради Загальними зборами 

акцiонерiв 25-28 вересня 2013 року 

(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 

28.09.2013 р. № 1) строком на три роки. 

Вiдповiдно до письмового повiдомлення (вх. 

номер вiд 18.08.2016 р. № 1928) здiйснюють 

повноваження члена Спостережної ради 

через двох представникiв спiльно та 

виключно разом -  

Представник-1 - Куликова Людмила 

Олексiївна 

Представник-2 - Ковтун Максим Вiкторович 

Повноваження члена Спостережної ради, 

обраного на зборах акцiонерiв 25-28 вересня 

2013 року, перевищили три роки. Вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", в такому випадку повноваження 

члена Спостережної ради припиняються, 

окрiм повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Вiдповiдно до п. 8.3.11 засiдання 



Спостережної ради мають проводитись не 

рiдше одного разу на квартал. Позачерговi 

засiдання Спостережної ради скликаються на 

вимогу Голови Спостережної ради, 1/3 iї 

членiв, Голови Правлiння або Голови 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", повноваження членiв 

Спостережної ради припинились,  окрiм 

повноважень з пiдготовки, скликання i 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання Спостережної ради Товариства у 2020 роцi не 

проводилося. Члени спостережної ради втратили свої 

повноваження, окрiм скликання зборiв акцiонерiв. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
У складi наглядової ради комiтетiв 

не створено. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Спостережна рада втратила свої повноваження, окрiм скликання 

зборiв акцiонерiв. 

 



 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Юхимець Iгор Юрiйович - 

в.о. голови правлiння 

Голова правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає 

засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань, а також  

(п.8.4.5 Статуту та роздiлу 4. Положення "Про Правлiння ВАТ 

"Тернопiльобленерго"): 

- здiйснює загальне керiвництво дiяльнiстю виконавчого апарату;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та 

Спостережної ради Товариства;  

- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх 

установах, пiдприємствах та органiзацiях, як в Українi так i за 



кордоном, у стосунках з юридичними та фiзичними особами;  

- укладає колективний договiр з трудовим колективом Товариства 

та несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; 

- формує склад та керує роботою Правлiння Товариства;  

- видає накази та iншi розпорядчi документи стосовно дiяльностi 

Товариства; 

- розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до 

Статуту, внутрiшнiх положень Товариства та законодавства 

України; 

- органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства;  

- наймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує 

заходи заохочення та дисциплiнарного впливу;  

- укладає угоди, вiдкриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в 

установах банкiвської системи України та за кордоном, видає 

довiреностi згiдно компетенцiї, встановленої законодавством 

України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; 

- затверджує Положення про структурнi одиницi, якi входять до 

складу Товариства, посадовi iнструкцiї та штатний розпис 

виконавчого апарату; 

- за погодженням з Правлiнням призначає на посаду та звiльняє 

директорiв дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- приймає рiшення про закордоннi вiдрядження працiвникiв 

Товариства; 

- виконує iншi функцiї, якi випливають iз Статуту Товариства, 

законодавства України або передаються Головi Правлiння за 

рiшенням iнших органiв управлiння Товариства. 

 

Сторчак Валерiй 

Федорович - член 

правлiння 

До функцiональних обовязкiв члена правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та 

Спостережнiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi 

Товариства в межах закону i чинної редакцiї статуту (ст.58 Закону 

"про акцiонернi товариства", п.8.4.3 Статуту та п.3.1 Положення 

"Про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"): 

- звiтує перед Загальними зборами, Спостережною Радою щодо 

своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; 

- визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв 

Товариства, керiвникiв фiлiй, представництв i структурних 

одиниць; 

- погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць за поданням Голови 

Правлiння, погоджує призначення заступникiв директорiв, 

головних iнженерiв та їх заступникiв, начальникiв РЕМ за 

поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- визначає умови колективного договору;  

- розробляє порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 

- розробляє рiчнi i поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи 



необхiднi для їх виконання;  

- затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв;  

- визначає розмiр, джерело утворення та порядок використання 

фондiв Товариства; 

- утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

- розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи грошовi 

кошти з урахуванням обмежень встановлених Спостережною 

радою;  

- затверджує внутрiшнi документи, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi;  

- приймає рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, органiзовує їх 

проведення, готує проект рiшень. 

 

Барткiв Степан Петрович - 

член правлiння 

До функцiональних обовязкiв члена правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та 

Спостережнiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi 

Товариства в межах закону i чинної редакцiї статуту (ст.58 Закону 

"про акцiонернi товариства", п.8.4.3 Статуту та п.3.1 Положення 

"Про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"): 

- звiтує перед Загальними зборами, Спостережною Радою щодо 

своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; 

- визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв 

Товариства, керiвникiв фiлiй, представництв i структурних 

одиниць; 

- погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць за поданням Голови 

Правлiння, погоджує призначення заступникiв директорiв, 

головних iнженерiв та їх заступникiв, начальникiв РЕМ за 

поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- визначає умови колективного договору;  

- розробляє порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 

- розробляє рiчнi i поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи 

необхiднi для їх виконання;  

- затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв;  

- визначає розмiр, джерело утворення та порядок використання 

фондiв Товариства; 

- утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

- розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи грошовi 

кошти з урахуванням обмежень встановлених Спостережною 

радою;  



- затверджує внутрiшнi документи, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi;  

- приймає рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, органiзовує їх 

проведення, готує проект рiшень. 

 

Олянiцький Сергiй 

Богданович - член 

правлiння 

До функцiональних обовязкiв члена правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та 

Спостережнiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi 

Товариства в межах закону i чинної редакцiї статуту (ст.58 Закону 

"про акцiонернi товариства", п.8.4.3 Статуту та п.3.1 Положення 

"Про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"): 

- звiтує перед Загальними зборами, Спостережною Радою щодо 

своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; 

- визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв 

Товариства, керiвникiв фiлiй, представництв i структурних 

одиниць; 

- погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць за поданням Голови 

Правлiння, погоджує призначення заступникiв директорiв, 

головних iнженерiв та їх заступникiв, начальникiв РЕМ за 

поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- визначає умови колективного договору;  

- розробляє порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 

- розробляє рiчнi i поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи 

необхiднi для їх виконання;  

- затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв;  

- визначає розмiр, джерело утворення та порядок використання 

фондiв Товариства; 

- утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

- розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи грошовi 

кошти з урахуванням обмежень встановлених Спостережною 

радою;  

- затверджує внутрiшнi документи, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi;  

- приймає рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, органiзовує їх 

проведення, готує проект рiшень. 

 

Мацко Людмила 

Миколаївна - член 

До функцiональних обовязкiв члена правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 



правлiння дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та 

Спостережнiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi 

Товариства в межах закону i чинної редакцiї статуту (ст.58 Закону 

"про акцiонернi товариства", п.8.4.3 Статуту та п.3.1 Положення 

"Про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"): 

- звiтує перед Загальними зборами, Спостережною Радою щодо 

своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; 

- визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв 

Товариства, керiвникiв фiлiй, представництв i структурних 

одиниць; 

- погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць за поданням Голови 

Правлiння, погоджує призначення заступникiв директорiв, 

головних iнженерiв та їх заступникiв, начальникiв РЕМ за 

поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- визначає умови колективного договору;  

- розробляє порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 

- розробляє рiчнi i поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи 

необхiднi для їх виконання;  

- затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв;  

- визначає розмiр, джерело утворення та порядок використання 

фондiв Товариства; 

- утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

- розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи грошовi 

кошти з урахуванням обмежень встановлених Спостережною 

радою;  

- затверджує внутрiшнi документи, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi;  

- приймає рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, органiзовує їх 

проведення, готує проект рiшень. 

 

Кицкай Ярослав 

Мар'янович - член 

правлiння 

До функцiональних обовязкiв члена правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та 

Спостережнiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi 

Товариства в межах закону i чинної редакцiї статуту (ст.58 Закону 

"про акцiонернi товариства", п.8.4.3 Статуту та п.3.1 Положення 

"Про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"): 

- звiтує перед Загальними зборами, Спостережною Радою щодо 

своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; 

- визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв 



Товариства, керiвникiв фiлiй, представництв i структурних 

одиниць; 

- погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць за поданням Голови 

Правлiння, погоджує призначення заступникiв директорiв, 

головних iнженерiв та їх заступникiв, начальникiв РЕМ за 

поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць;  

- визначає умови колективного договору;  

- розробляє порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 

- розробляє рiчнi i поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи 

необхiднi для їх виконання;  

- затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв;  

- визначає розмiр, джерело утворення та порядок використання 

фондiв Товариства; 

- утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

- розпоряджається всiм майном Товариства, включаючи грошовi 

кошти з урахуванням обмежень встановлених Спостережною 

радою;  

- затверджує внутрiшнi документи, що визначають вiдносини мiж 

пiдроздiлами Товариства; 

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi;  

- приймає рiшення про дату скликання та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, органiзовує їх 

проведення, готує проект рiшень. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Засiдання Правлiння Товариства проводяться не рiдше одного 

разу на мiсяць i вважаються чинними, якщо на них присутнi 2/3 

його членiв. Рiшення Правлiння приймається бiльшiстю голосiв. У 

разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови є вирiшальним. 

Позачерговi засiдання Правлiння скликаються на вимогу Голови 

Правлiння або 1/3 його членiв. 

Протягом 2020 року вiдбулося 20 засiдань Правлiння, на яких 

розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення, зокрема: 

- погодження актiв списання основних засобiв; 

- надання благодiйної допомоги; 

- про укладання договорiв оренди обладнання мiж ВАТ 

"Тернопiльобленерго" i ТОВ "Тернопiльелектропостач"; 

- про затвередження результатiв дiяльностi ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" у 2019 р.; 

- про розподiл прибутку ТОВ "Тернопiльелектропостач" за 2019 р. 

та виплату дивiдендiв; 

- про продовження режиму простою для працiвникiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго"; 

- про премiювання працiвникiв ВАТ "Тернопiльобленерго" за 

результатами роботи у квiтнi 2020 р.; 



- про закупiвлю послуг iз оцiнки ринкової вартостi корпоративних 

прав ВАТ "Тернопiльобленерго" у ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" з метою виконання Закону України 

"Про ринок електричної енергiї"; 

- про закупiвлю послуг iз оцiнки ВАТ "Тернопiльобленерго" з 

метою переходу на стимулююче регулювання; 

- про застосування обмежувальних заходiв для працiвникiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго"; 

- про премiювання працiвникiв ВАТ "Терноiльобленерго" за 

результатами роботи в травнi 2020 р.; 

- про виплату премiї за 5-ть мiсяцiв 2020 р.; 

- про премiювання працiвникiв Кременецького та Шумського 

районiв електромереж за результатами роботи в червнi 2020 р.; 

- нагородження працiвникiв Товариства державними та 

галузевими нагородами України з нагоди професiйного свята - 

Дня енергетика; 

- погодження фiнансової звiтностi за 2019 р.; 

- затвердження звiту "Про корпоративне управлiння"; 

- про аудит фiнансової звiтностi; 

- внесення змiн до органiзацiйної структури; 

- призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання полуг 

з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ВАТ 

"Тернопiльобленерго" за 2020 р.; 

- внесення змiн до положення про премiювання премiювання 

персоналу ВАТ "Тернопiльобленерго"; 

- премiювання працiвникiв з нагоди професiйного свята - Дня 

енергетика; 

- списання безнадiйної дебiторської та простроченої 

кредиторської заборгованостей; 

- про виконання постанови НКРЕКП вiд 09.12.2020 № 2378 "Про 

встановлення тарифiв на  

послуги з розподiлу електричної енергiї ВАТ 

"Тернопiльобленерго" iз застосуванням стимулюючого 

регулювання. 

Результатом роботи у звiтному роцi є отриманий прибуток в 

розмiрi 73007 тис. грн. Робота була безаварiйною. Було 

забезпечено надiйне функцiонування електричних мереж. 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства вiдзначлася 

високою ефективнiстю, в тому числi завдяки дiяльностi 

виконавчого органу шляхом прийняття управлiнських рiшень.  

 

  

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, 

запровадженi керiвництвом Товариством для досягнення поставленої мети - забезпечення 



стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньо-господарської 

полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та 

викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна 

пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. 

Системи внутрiшнього контролю Товариства спрямована на забезпечення: 

" надiйної iнформацiї, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю Товариства; 

" збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового 

використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в 

облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); 

" ефективностi господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур 

дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв;  

" оптимiзацiї податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни; 

" вiдповiдностi визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками 

встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; 

" надiйної системи бухгалтерського облiку. 

Система внутрiшнього контролю Товариства включає наступнi елементи (фактори): 

1) Середовище контролю - органiзацiйна структура, розподiл функцiй за посадами, посадовi 

обов'язки ключових. До факторiв середовища контролю належать: дiяльнiсть керiвництва 

(власникiв) клiєнта (Накази, Протоколи, Розпорядження, Положення); полiтика та методи 

керiвництва; органiзацiйна структура пiдприємства i методи розподiлу функцiй управлiння i 

вiдповiдальностi; управлiнськi методи контролю, в тому числi кадрова полiтика i практика, а 

також порядок розподiлу обов'язкiв (Штатнi розписи, посадовi iнструкцiї). 

2) Система бухгалтерського облiку - це заходи i записи пiдприємства, шляхом яких 

бухгалтерськi операцiї оформлюються в регiстрах бухгалтерського облiку. Така система 

визначає, збирає, аналiзує, пiдраховує, класифiкує, записує, пiдсумовує i надає iнформацiю про 

операцiї та iншi заходи. 

3) Контрольнi процедури - полiтики i процедури з контролю за забезпеченням повноти, 

точностi, законностi, захисту активiв i файлiв даних надiйностi фiнансової iнформацiї, шляхом 

здiйснення, зокрема, наступних заходiв:  

" процедури контролю за повнотою даних, що призначенi для впевненостi в тому, що всi 

данi по всiх господарських операцiях внесенi до облiкових регiстрiв (комп'ютерних файлiв) i 

прийнятi на обробку; 

" процедури контролю за точнiстю даних необхiднi для впевненостi в тому, що данi по 

кожнiй господарськiй операцiї вiдображенi в облiку своєчасно i в повному обсязi та правильно 

рознесенi по рахунках; 

" процедури контролю за дозволом (санкцiонуванням) операцiй спрямованi на забезпечення 

законностi здiйснення операцiй; 

" процедури контролю за збереженням активiв i записiв - процедури, що базуються на 

обмеженнi доступу до активiв пiдприємства осiб, котрi не мають на те повноважень, запобiганнi 

крадiжкам, псуванню та нестачi активiв. Вони включають: створення та налагодження надiйної 

контрольно-пропускної системи на пiдприємствi, встановлення засобiв охорони, сигналiзацiї, 

сейфiв, обладнання складських примiщень тощо, а також перiодичне проведення внутрiшнiх 

ревiзiй та iнвентаризацiй; 

" перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв; 

" перевiрку математичної точностi записiв; 

" контроль за умовами функцiонування та використання комп'ютерних iнформацiйних 

систем, зокрема пiдтримання контролю за перiодичними змiнами комп'ютерних програм, 

доступом до бази iнформацiйних даних; 

" порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу); 

" вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв та зовнiшнiм 

джерелам iнформацiї; 



" порiвняння загальної суми наявних грошових коштiв, вартостi цiнних паперiв i 

товарно-матерiальних ресурсiв iз записами в облiкових регiстрах; 

" порiвняння i аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства з показниками 

фiнансового плану (прогнозу).  

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

" бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

" бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

" аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка 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 

Товариством. 

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

довгостроковi векселi, кредити, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Головною метою 

цих фiнансових iнструментiв є фiнансування операцiй Товариства та надання гарантiй для 

пiдтримання його дiяльностi. Товариство також має грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, якi виникають безпосередньо в процесi його дiяльностi. Товариство пiддається 

ряду ризикiв, серед яких ринковий ризик, ризик втрати лiквiдностi, кредитний ризики: 

" ринковий ризик - змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

" ризик втрати лiквiдностi - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

" кредитний ризик - Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

Ринковий ризик. Що стосується ринкового ризику, то вiн полягає в тому, що коливання ринкової 

кон'юнктури, зокрема змiна валютних курсiв, процентних ставок або цiн на акцiї можуть 

вплинути на фiнансовi результати або вартiсть фiнансових iнструментiв. Оскiльки Товариство не 

володiє процентними активами, суттєвими цiнними паперами та активами в iноземнiй валютi, 

доходи та грошовi потоки Товариства практично не залежать вiд змiни цих чинникiв. 

Ризик втрати лiквiдностi. Ризик втрати лiквiдностi полягає в потенцiйнiй нездатностi Товариства 

виконати свої зобов'язання при настаннi термiнiв їх виконання. Метою управлiння ризиком 

лiквiдностi є постiйне пiдтримання ризику лiквiдностi на рiвнi, що дозволяє своєчасно 

виконувати зобов'язання Товариства, як в звичайних умовах, так i в складних фiнансових 

ситуацiях. Товариство здiйснює оперативний контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв та 

управляє цим видом ризику шляхом залучення кредитiв, переважно у виглядi вiдновлювальних 

кредитних лiнiй, та забезпечення достатнього обсягу грошових коштiв на своїх поточних 

рахунках в банках. Характер дiяльностi Товариства передбачає низький рiвень ринкового ризику 

та слабкий вплив змiн базової ставки вiдсотка, валютного курсу або iндексу цiн чи ставок, якi 

спостерiгаються на ринку. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик фiнансових збиткiв Товариства у випадку 

недотримання договiрних зобов'язань зi сторони покупцiв електроенергiї та iнших покупцiв. Як 

правило, постачання електроенергiї контрагентам Товариства здiйснюється на умовах 

попередньої оплати, тому Товариство несе збитки по цих операцiях досить рiдко. Вiдповiднi 

пiдроздiли Товариства здiйснюють регулярний монiторинг непогашеної дебiторської 

заборгованостi юридичних осiб та вживають оперативних заходiв до усунення причин 



збiльшення заборгованостi, включаючи вiдключення споживачiв електроенергiї, якi не 

дотримуються фiнансової дисциплiни. Що стосується постачання електроенергiї комунальним 

споживачам та населенню, то внаслiдок полiтичного характеру вiдключення постачання 

електроенергiї, Товариство буде продовжувати постачати їм електроенергiю. Товариство 

нараховує резерв на знецiнення, велична якого є розрахунковою величиною потенцiйних збиткiв 

щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Максимальна величина кредитного ризику 

дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв.  

Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на виявлення та аналiз ризикiв, 

пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, визначення вiдповiдних лiмiтiв ризикiв та засобiв контролю, 

а також здiйснення оперативного контролю за рiвнем ризику та дотриманням встановлених 

лiмiтiв. Полiтика та система управлiння ризиками регулярно аналiзується з урахуванням змiн 

ринкових умов та дiяльностi Товариства. З допомогою встановлених стандартiв та процедур 

навчання персоналу i органiзацiї роботи Товариство прагне сформувати ефективне контрольне 

середовище, що передбачає високу дисциплiну всiх спiвробiтникiв та розумiння ними своїх 

функцiй та обов'язкiв. 

В Товариствi створено Групу з економiчної безпеки, яка працює вiдповiдно до затвердженого 

генеральним директором Товариства "Положення про групу з економiчної безпеки". Основним 

призначенням ГЕБ являється проведення контролю, ревiзiй та перевiрок в службах, вiддiлах та 

РЕМах Товариства, з метою встановлення ефективностi, доцiльностi i законностi здiйснених 

операцiй, збереження власностi Товариства, правильностi i достовiрностi облiку i звiтностi, а 

також для припинення фактiв безгосподарностi, втрат, невиробничого i надмiрного витрачання 

коштiв i ресурсiв. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні так ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення Про фонди 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Виконавчий орган 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Фонд державного майна України 00032945 50,999 

2 Bikontia Enterprises Limited 152932 24,99 

3 Larva Investments Limited 152935 15,1002 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

61 088 160 61 088 160 Стаття 6 Закону України "Про 

депозитарну систему України" вiд 

06.07.2012 № 5178-VI (далi Закон 

України "Про депозитарну систему 

України" ) передбачає, що 

депозитарний облiк цiнних паперiв i 

прав за цiнними паперами ведеться 

виключно Центральним 

депозитарiєм або Нацiональним 

банком України у випадках, 

встановлених цим Законом.  

Центральний депозитарiй - ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй 

України" вiдповiдно до ст. 9 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" зобов'язаний 

12.10.2014 



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. 

Власники iменних цiнних паперiв 

ВАТ "Тернопiльобленерго" не 

уклали з обраною емiтентом 

депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунку в 

цiнних паперах вiд власного iменi та 

не здiйснили переказ належних їм 

прав на цiннi папери на свiй рахунок 

у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi.  

Рiшенням НКЦПФР вiд 11.11.2014р. 

№1533 зупинено внесення змiн до 

системи депозитарного облiку 

цiнних паперiв у звязку з 

неприведенням статуту та 

внутрiшнiх положень до Закону 



України "Про акцiонернi 

товариства" та  незабезпечення 

iснування акцiй у бездокументарнiй 

формi. 

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає. 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Спостережної ради, голова та члени 

Правлiння, Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

Спостережна рада, вiдповiдно до п.8.3.5 Статуту Товариства та п.2.1 Положення про 

Спостережну Раду, обирається загальними зборами у кiлькостi 7 членiв строком до трьох рокiв. 

До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради. Обрання членiв 

Наглядової Ради здiйснюється в порядку кумулятивного голосування простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцiй ( п.10 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). 

Голова Спостережної ради Товариства обирається  Загальними зборами акцiонерiв. На першому 

засiданнi Спостережної ради обирається заступник Голови та секретар Спостережної ради. (п. 6.2. 

Положення про Спостережну Раду). 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.8.2.3 Статуту Товариства). 

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Спостережної ради припиняються: 

- у разi вибуття фiзичної або юридичної особи з числа акцiонерiв Товариства автоматично 

призводить до припинення його повноважень в Радi; 

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це голову Ради; (вiдповiдно до 

Положення "Про Спостережну раду ВАТ "Тернопiльобленерго"); 

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена Спостережної ради, 

який є представником акцiонера (вiдповiдно до  п.7, ст.53, Закону України "Про акцiонернi 

товариства"). 

Член Спостережної ради у будь-який час може на свiй розсуд зняти з себе повноваження члена 

Ради письмово повiдомив про це голову Спостережної ради. Замiсть члена Ради, який вибув до 

закiнчення строку повноважень, черговi Загальнi збори акцiонерiв обирають нового члена 

Спостережної ради на строк повноважень Ради, що залишився. 

Член Спостережної ради може бути вiдкликаний до закiнчення строку повноважень Ради за 

наявностi достатнiх на це пiдстав. Рiшення про дострокове вiдкликання члена Спостережної ради 

приймають загальнi збори акцiонерiв. 

 

Голова та члени Правлiння  

Голова Правлiння обирається Загальними зборами акцiонерiв строком до 3 рокiв. 

Персональний склад членiв Правлiння затверджується Спостережною радою за поданням Голови 

Правлiння, у порядку передбаченому "Положенням про Правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго", 

що затверджено Загальними зборами акцiонерiв. 

Правлiння Товариства складається з 7 членiв. Голова Правлiння обирається Загальними зборами 

акцiонерiв термiном до 3 рокiв.  

Кандидатури членiв Правлiння подає Голова Правлiння на затвердження Спостережнiй радi. 

Голова Правлiння у тижневий термiн iз дня реєстрацiї Статуту подає на затвердження 

Спостережнiй радi персональний склад Правлiння. Якщо кандидатура (кандидатури) не 

затверджуються Спостережною радою, Голова Правлiння протягом 5 днiв повинен 



запропонувати на затвердження: або  Спостережнiй радi iншу кандидатуру, або кандидатура 

одного i того ж кандидата може висуватися на посаду члена Правлiння не бiльше двох разiв. У 

разi повторного вiдхилення кандидатури до складу Правлiння, Спостережна рада має право 

призначити тимчасово виконуючого обов'язки члена Правлiння до затвердження нової 

кандидатури. 

Голова Спостережної ради, вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

укладає контракт iз Головою Правлiння Товариства. 

Головою та членами Правлiння можуть бути особи, якi перебувають iз Товариством у трудових 

вiдносинах. 

До складу Правлiння входять: Голова Правлiння, заступники Голови Правлiння, члени 

Правлiння. 

Будь-який член Правлiння може бути звiльнений з посади Спостережною радою у разi його 

некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої 

таємницi або у разi вчинення дiй, чи бездiяльностi, що заподiють шкоду iнтересам Товариства в 

цiлому або окремим акцiонерам. Питання про звiльнення члена Правлiння з посади розглядається 

Спостережною радою за поданням Голови Правлiння Товариства. Рiшення про звiльнення члена 

Правлiння з посади приймається простою бiльшiстю голосiв. 

Припинення повноважень Голови правлiння є компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв (п.8.2.3. 

чинної редакцiї Статуту Товариства). 

 

Ревiзiйна комiсiя  

Вiдповiдно до п.8.2.3, п.8.5.1 Статуту Товариства Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа акцiонерiв у кiлькостi 3-х осiб термiном до 3 

рокiв. 

Голова Ревiзiйної комiсiї може обиратися загальними зборами акцiонерiв Товариства або це право 

надається самiй Ревiзiйнiй комiсiї, яка на своєму першому засiданнi, iз числа її членiв обирає 

Голову та секретаря. 

Персональний склад Ревiзiйної комiсiї та змiни в ньому затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв Товариства. 

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства у будь-який час може на свiй розсуд зняти з себе 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї. Замiсть члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, який вибув 

до закiнчення строку повноважень, загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають нового члена 

ревiзiйної комiсiї на строк повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства, що залишився 

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства може бути вiдкликаний до закiнчення строку повноважень 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за наявностi достатнiх для цього пiдстав. Рiшення про дострокове 

вiдкликання члена Ревiзiйної комiсiї Товариства приймають загальнi збори акцiонерiв 

Товариства. 

У разi звiльнення посадових осiб їм виплачується компенсацiя за невикористану вiдпустку. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Спостережної ради визначенi у п. 8.3.7. Статуту Товариства та п. 3.1 Положення 

про Спостережну раду, а саме: 

" укладає контракт з Головою Правлiння, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 

" затверджує за поданням Голови Правлiння персональний склад членiв Правлiння 

Товариства; 

" встановлює граничний розмiр сум договорiв (угод), якi пiдлягають обов'язковому 

погодженню з Спостережною радою; 

" затверджує звiти, якi подає Правлiння Товариства за квартал, пiврiччя, рiк; 

" розглядає висновки, матерiали перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться 

Ревiзiйною комiсiєю Товариства; 

" органiзує в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 



фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

" аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної 

та цiнової полiтики, забезпечення номенклатури товарiв, послуг; 

" затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; 

" розглядає питання та приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi 

посадових осiб Товариства; 

" подає Загальним зборам акцiонерiв Товариства звiт про свою роботу за рiк; 

" подає Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 

" здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства щодо виконання рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв; 

" затверджує рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; 

" приймає рiшення про вiдкриття рахункiв в установах банку; 

" затверджує Положення, правила, процедури та окремi внутрiшнi документи Товариства, 

якi готує Правлiння Товариства; 

" розриває контракт з Головою Правлiння у разi порушень статуту товариства та чинного 

законодавства та призначає виконуючого обов'язки до проведення чергових загальних зборiв; 

" звiльняє з посади члена Правлiння у разi його переходу на iншу роботу чи 

некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої 

iнформацiї, або у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiють шкоду iнтересам 

Товариства в цiлому або окремим акцiонерам; 

" затверджує за поданням Голови Правлiння кандидатури на вiльнi мiсця в Правлiння; 

" затверджує рiшення Правлiння, якi воно приймає з використанням делегованих 

загальними зборами акцiонерiв повноважень. 

" здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства 

 

Повноваження Правлiння визначенi у п.8.4.3-8.4.5 Статуту Товариства та п. 3.1-3.3; 4.1-4.13 

Положення про Правлiння Товариства, а саме: 

" звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв i Спостережною радою Товариства щодо своєї 

дiяльностi; 

" визначає умови оплати працi та премiювання працiвникiв, посадових осiб фiлiалiв, 

дочiрнiх пiдприємств, представництв, вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; 

" затверджує положення про вiдособленi пiдроздiли Товариства; 

" розробляє умови колективного договору; 

" органiзує проведення Загальних зборiв акцiонерiв; 

" формує порядок денний Загальних зборiв та готує проекти рiшень з питань порядку 

денного; 

" розробляє плани розвитку Товариства, якi затверджуються Спостережною радою; 

" розробляє плани розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами 

Товариства; 

" приймає рiшення щодо здiйснення операцiй з цiнними паперами; 

" приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; 

" погоджує призначення директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i  

структурних одиниць за поданням Голови Правлiння; 

" погоджує призначення заступникiв директорiв, головних iнженерiв їх заступникiв, 

начальникiв РЕМ за поданням директорiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв i 

структурних одиниць; 

" затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

" приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв; 

" приймає рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, органiзовує їх проведення, готує з метою реалiзацiї функцiй Правлiння, 

передбачених Статутом, Положенням, органiзацiї поточної дiяльностi створюється виконавчий 



апарат Товариства. 

 

Голова Правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в т.ч.: 

" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради 

Товариства; 

" керує поточними справами Товариства; 

" виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Товариства; 

" представляє Товариство в стосунках з фiзичними та юридичними особами; 

" веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства; 

" видає накази та iншi розпорядчi документи стосовно дiяльностi Товариства; 

" пiдписує колективний договiр з трудовим колективом Товариства; 

" затверджує положення, згiдно з його компетенцiєю; 

" формує склад та керує роботою Правлiння Товариства; 

" розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 

" органiзує поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 

" затверджує порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

" видає доручення; 

" органiзує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства; 

" розпоряджується майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства та 

законодавства України; 

" наймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує заходи заохочення та 

дисциплiнарних стягнень; 

" виступає вiд iменi Правлiння на Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 

" укладає угоди, вiдкриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiвської 

системи України та за кордоном, видає довiреностi щодо компетенцiї, встановленої 

законодавством України. Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

" затверджує Положення про структурнi одиницi, якi входять до складу Товариства, 

посадовi iнструкцiї та штатний розклад виконавчого апарату. 

" за погодженням з Правлiнням призначає на посаду та звiльняє директорiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства. 

" приймає рiшення про закордоннi вiдрядження працiвникiв Товариства. 

" виконує iншi функцiї, якi випливають iз Статуту Товариства, законодавства України або 

передаються Головi Правлiння за рiшенням їхнiх органiв управлiння ,Товариства. 

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначенi у п. 8.5.1 Статуту Товариства та п. 3.1-4.6  Положення 

про Ревiзiйну комiсiю, а саме: 

" контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

" виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв Товариства планiв та основних 

напрямiв дiяльностi Товариства; 

" виконання рiшень Правлiння Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх 

вiдповiдностi чинному законодавству та Статуту Товариства; 

" виконання рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених попереднiми перевiрками та 

ревiзiєю; 

" правильнiсть розрахункiв та дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, та 

правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; 

" виконання договiрних зобов'язань i умов договорiв; 

" дотримання режиму економiї, виявлення чинникiв непродуктивних витрат i втрат, а у разi 

наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; 

" використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок 

прибутку; 

" стан розрахункiв по акцiям з акцiонерами Товариства, дотримання прав їх власникiв щодо 



розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових випускiв (емiсiй); 

" стан каси i майна Товариства. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 р. № 3480-IV є перевiрка iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. 401 даного закону та висловлення думку щодо 

iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вимогам пунктах 5-9 частини 3 ст. 401 

даного закону та узгодження такого звiту iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними 

документами Товариства за звiтний перiод. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, 

Рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження та використання внутрiшнього 

контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не мiстять суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо. 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену у Звiтi 

про корпоративне управлiння. 

У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися 

з iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж даною iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або 

нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, зазначеною у 

Звiтi про корпоративне управлiння, отриманої до дати Звiту незалежного аудитора, ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

В межах нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi ми виконали аудиторськi процедури, 

необхiднi для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi корпоративного 

управлiння. Вибiр процедур залежав вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори 

розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 

Товариством Звiту про корпоративне управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю. 

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону  

України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: 

" посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, 

або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з 

розкриттям вiдповiдної iнформацiї; про практику корпоративного управлiння, застосовувану 

понад визначенi законодавством вимоги; 

" пояснення iз сторони пiдприємства, про вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння i причини таких вiдхилень (за наявнiстю); про прийнятi рiшення пiдприємства не 

застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння та обгрунтування причин 

таких дiй (за наявнiстю); 

" про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, 

" про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу 

пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), про проведенi засiдання та загальний опис 



прийнятих на них рiшень 

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi б 

необхiдно було включити до Звiту. 

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" при зазначенi iнформацiї у Звiтi про корпоративне 

управлiння, а саме:  

" опис основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

пiдприємства, 

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

пiдприємства, 

" обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах пiдприємства, 

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, 

" повноваження посадових осiб пiдприємства. 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктiв 5-9 частини 3 статтi 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Звiту про корпоративне управлiння 

Товариства за 2018 рiк ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi 

могли б вплинути на цю iнформацiю. Розкрита iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння 

вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в Товариствi. 

При цьому ми звертаємо увагу, що Товариство не дотримується вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI в частинi: 

" ст. 32 цього закону - щодо зобов'язання щорiчного скликання та проведення рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

" ст. 55 цього закону - щодо скликання та проведення засiдань Спостережної (Наглядової) 

ради Товариства. 

" ч. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень цього закону - щодо приведення у вiдповiднiсть 

iз нормами цього закону Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Bikontia Enterprises Limited 152932 3025, Kinp, Limassol, 

Nafpliou,15, 1st Floor, 

102 P.C. 

15 265 930 24,99 15 265 930 0 

Larva Investments Limited 152935 3036, Кiпр, Limassol 

Arch, Spytou Araouzou 

Barangaria Bulding, 25 

9 224 464 15,1002 9 224 464 0 

Фонд державного майна України 00032945 01133, Україна, 

Київська обл., 

Печерський р-н, Київ, 

Генерала Алмазова 

18/9 

31 154 360 50,999 31 154 360 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 55 644 754 91,0892 55 644 754 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 61 088 160 15 272 040,00 укупнiсть майнових i немайнових прав кожного 

акцiонера, якi випливають з права власностi на акцiї, 

забезпечують їм право на участь в управлiннi 

акцiонерним товариством, отримання дивiдендiв та 

активiв акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї 

вiдповiдно до закону, а також iншi права та 

правомочностi, передбаченi законом чи статутними 

документами. 

Акцiонери Товариства зобов'язанi виконувати вимоги 

установчих документiв Товариства, виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, не 

розголошувати комерцiйну таємницю на конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариста, якi визначаються 

такими за рiшенням Правлiння Товариства, виконувати 

iншi обовязки, якщо це передбачено чинним 

законодавством.  

Публiчна пропозицiя не здiйснювалась 

Примітки: 

Фонд  державного майна України, в якого знаходиться контрольний (50,999%) пакет акцiй Товариства має  переважне право у вирiшеннi практично усiх питань 

господарської дiяльностi Товариства, зокрема, при формуваннi органу управлiння - Наглядової  ради  зi  значними повноваженнями контролю та управлiння.   

Фонд державного майна здiйснює також управлiння  об'єктами  державного сектору економiки, до яких вiдноситься Товариство, вiдповiдно  до Закону України "Про 

управлiння об'єктами державної власностi" в частинi  повноважень щодо реалiзацiї корпоративних прав держави, пов'язаних з володiнням, користуванням  i  

розпоряджанням   ними  у   межах,   визначених законодавством   України,  з   метою  задоволення  державних  та суспiльних  потреб, у тому числi затверджує  

плани розвитку, рiчнi фiнансовi  та iнвестицiйнi плани, проводить   монiторинг   фiнансової   дiяльностi,  зокрема, виконання показникiв фiнансових планiв, здiйснює 

управлiння державним майном, що не увiйшло до статутного  капiталу  Товариства  у  процесi корпоратизацiї тощо.   

 До основних обов'язкiв Фонду як акцiонера входить: участь у Загальних зборах i ефективне використання свого права голосу; сприяння у створеннi Наглядової ради,  

недопущення обмеження повноважень Наглядової ради; забезпечення прозорого процесу обрання Голови Правлiння та сприяння йому у пiдборi членiв Правлiння; 

забезпечення удосконалення системи звiтностi, що дозволяє акцiонерам Товариства вести регулярний монiторинг перевiрки i оцiнки результатiв дiяльностi пiдприємств з 

державною участю, а також нагляд i монiторинг щодо дотримання застосованих стандартiв корпоративного управлiння; контроль розкриття Товариством iнформацiї, що 

пiдлягає публiчному розкриттю, а також розкриттю такої iнформацiї акцiонерам Товариства; пiдтримання постiйного дiалогу iз незалежним аудитором (аудиторською 

фiрмою) Товариства та Державною аудиторською службою; формування (та послiдовне дотримання) чiткої полiтики виплати винагороди членам Наглядової ради та 

Правлiння . 

 





XI. 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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 61 088 16

0 

15 272 040 100 

Опис 

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

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

iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

 



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

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

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

05.10.1998 Прикарпатське 

територiальне 

управлiння 

Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та  

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000190458 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Зупинено з 11.11.2014 р. внесення 

змiн до системи депозитарного облiку 

щодо цiнних паперiв Товариства, у 

зв'язку з неприведенням статуту та 

внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть 

до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства" i 

незабезпечення iснування акцiй 

виключно в бездокументарнiй формi.  

До усунення 

порушення 

 

10. 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 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.10.1998 124/19/1/98 UA4000190458 61 088 160 15 272 040 0 61 088 160 0 

Опис: 

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

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

цим Законом.  

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

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

Нацiональний банк України. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

голосуваннi в органах емiтента. 

Власники iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго" не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних 

паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. 

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

положень до Закону України "Про акцiонернi товариства" i незабезпечення iснування акцiй у бездокументарнiй формi. 

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

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 362 829 
1 459 50

3 
51 644 59 361 1 414 473 

1 518 86

4 

  будівлі та споруди 875 839 938 251 2 403 2 337 878 242 940 588 

  машини та обладнання 422 261 464 385 19 151 18 413 441 412 482 798 

  транспортні засоби 26 944 24 791 0 0 26 944 24 791 

  земельні ділянки 0 0 30 090 38 611 30 090 38 611 

  інші 37 785 32 076 0 0 37 785 32 076 

2. Невиробничого 

призначення: 
3 701 3 590 0 0 3 701 3 590 

  будівлі та споруди 548 454 0 0 548 454 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 3 086 3 086 0 0 3 086 3 086 

  інші 67 50 0 0 67 50 

Усього 1 366 530 
1 463 09

3 
51 644 59 361 1 418 174 

1 522 45

4 

Опис 

Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами - 

20-100 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-25 рокiв, транспортними 

засобами - 6-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на 

таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим 

призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. 

Первiсна вартiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного року - 2 

878 374 тис. грн., залишкова вартiсть - 1 460 007 тис. грн., ступiнь їх 

зносу - 49,20%, сума накопиченого зносу - 1 415 281 тис. грн. Змiни у 

вартостi основних засобiв зумовленi їх переоцiнкою надходженням 

протягом року (надiйшло основних засобiв за 2020 рiк на суму 250 792 

тис. грн., вибуттям (вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю за 

2020 рiк на суму 20 925 тис. грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на 

суму 153 249 тис. грн. Основнi засоби, якi переданi пiд заставу, вiдсутнi. 

Обмежень на використання майна Емiтента немає. 

Термiни користування орендованими основними засобами: будiвлями i 

спорудами 10-20 рокiв, машинами i обладнанням - 1-10 рокiв, 

земельними дiлянками - 5 рокiв, а пiсля закiнчення строку 

продовжується на аналогiчний термiн. Товариство користується 

орендованими основними засобами на таких умовах: використовує у 

своїй господарськiй дiяльностi з метою виробництва i розподiлення 

електричної енергiї через мережi та трансформаторнi пiдстанцiї 

(обладнання) своїм споживачам. Залишкова вартiсть орендованих 

основних засобiв на кiнець року зросла на 7 717 тис. грн. в зв'язку з 

укладанням нових договорiв. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 1 250 359 1 177 597 



(тис.грн) 

Статутний капітал (тис.грн) 15 272 15 272 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

15 272 15 272 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй роки вiдбувався вiдповiдно до 

методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004) та Положення 

(стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: чистi активи = необоротнi активи + оборотнi активи + витрати майбутнiх 

перiодiв - довгостроковi зобов'язання - поточнi зобов'язання - забезпечення наступних 

виплат i платежiв - доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод (1 250 359 тис. грн) бiльша за 

розмiр статутного капiталу (15 272 тис. грн.). Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу 

України дотримуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 883 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 883 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 14 552 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 325 554 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 340 989 X X 

Опис У Товариства вiдсутнi кредитнi лiнiї.  

Заборгованiсть по виданих довгострокових векселях становить 

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

куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок".  

Iншi зобов'язання: за товари, послуги - на суму 62686 тис. грн.; з 

отриманих авансiв за роботи - 132653 тис. грн.; по 

вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати- 5639 тис. грн.; 

по зарплатi за грудень 2020 р. (поточна) - 23071 тис. грн.; по 

виданих короткострокових векселях - 2000 тис. грн; поточнi 

забезпечення витрат персоналу - 38893 тис. грн.; поточна 

кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 



зобов'язаннями по договорах лiзингу - 447 тис. грн.; по iншiй 

поточнiй заборгованостi - 2103 тис.; вiдстроченi податковi 

зобов'язання 58062 тис. грн. 

Податковi зобов'язання - 14552 тис.грн., термiн оплати яких не 

настав (з них: ПДВ 8981 тис. грн.; ПДФО (податок з доходiв 

фiзичних осiб) - 5081 тис. грн.; вiйськовий збiр - 424 тис. грн.; 

орендна плата за землю - 66 тис. грн.). 

 

 



4. 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 1282979 1154694 100 



5. 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 30,1 

3 вiдрахування на соцiальнi заходи 6,4 

4 амортизацiя 12,6 

5 витрати пов'язанi з купiвлею 

електричної енергiї з метою 

компенсацiї технологiчних витрат 

електрично 

32,6 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Харкiв" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22628041 

Місцезнаходження 61001, Україна, Харківська обл., м. 

Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АПУ № 302/4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.10.2014 

Міжміський код та телефон +380577285717, +380577285727 

Факс (057) 728-57-27 

Вид діяльності  Основна: 69.20 Дiяльнiсть в галузi 

бухгалтерского облiку та аудиту; 

консультацiї з оподаткуванняIнша:68.20 

Оренда и управлiння власнiстю або 

орендованою нерухомiстю 69.10 

Юридичнi послуги 

Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Харкiв" 

провела аудит повного пакету рiчної 

фiнансової звiтностi ВАТ 

"Тернопiльобленерго" за 2020 рiк на 

предмет повноти, достовiрностi та 

вiдповiдностi чинному законодавству, 

встановленим нормам 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Страхова компанiя "Каштан" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32071894 

Місцезнаходження 01023, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Кловський узвiз, 12, офiс 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АВ № 546941 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або Державна комiсiя з регулювання ринкiв 



інший документ фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 246-28-46 

Факс (044) 249-01-11 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис ПрАТ "Страхова компанiя "Каштан" 

згiдно лiцензiї АВ №546941 на основi 

укладеного договору про особисте 

страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi надає страховий захист 

майнових iнтересiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго". Зокрема, ПрАТ 

"Страхова компанiя "Каштан": згiдно 

лiцензiї АД №039912 на основi 

укладеного договору здiйснює 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї 

АВ №546952 на основi укладеного 

договору здiйснює страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) ВАТ 

"Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї 

АВ №546937 на основi укладеного 

договору здiйснює страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних вантажiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї 

АВ №546942 на основi укладеного 

договору здiйснює особисте 

страхування працiвникiв вiдомчої (крiм 

тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(команд) ВАТ "Тернопiльобленерго". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР № 209 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40(044) 279-13-22(044) 

279-65-40 



Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис На даний час акцiї ВАТ 

"Тернопiльобленерго" переведенi в 

бездокументарну форму iснування, але 

в зв'язку з вiдсутнiстю системи реєстру 

обрана товариством депозитарна 

установа не може вiдкрити рахунки у 

цiнних паперах власникам iменних 

цiнних паперiв товариства 

бездокументарної форми iснування. 

Рiшенням Господарського суду мiста 

Києва вiд 19.11.2013р., залишеним без 

змiн постановою Київського 

апеляцiйного господарського суду вiд 

06.02.2014 р. у справi №910/19386/13, у 

зв'язку з розiрванням Угоди №2 про 

реєстрацiйне обслуговування вiд 

03.07.1999 р., укладеної з ТОВ 

"Український енергетичний реєстр", 

зобов'язало ТОВ "Український 

енергетичний реєстр" передати 

Центральному депозитарiю - 

Публiчному акцiонерному товариству 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 

3; код ЄДРПОУ 30370711) документи 

системи реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго", в електронному 

виглядi на змiнному машинному носiї 

даних (магнiтному, оптичному чи 

флеш), реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв Вiдкритого акцiонерного 

товариства "Тернопiльобленерго", 

складений станом на 02.10.2013 року, в 

паперовiй формi. Станом на дату 

подання даного звiту ТОВ "Український 

енергетичний реєстр" рiшення суду не 

виконало, документи системи реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго" продовжують 

перебувати в ТОВ "Український 

енергетичний реєстр". 

В 2017 роцi судами розглядалася справа 

№921/42/17-г/8 за позовом Фонду 

державного майна України до ТОВ 

"Український енергетичний реєстр" про 

зобов'язання передати документи 

системи реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго" Публiчному 

акцiонерному товариству 

"Нацiональний депозитарiй України". 



Постановою Львiвського апеляцiйного 

господарського суду вiд 26.09.2017 р. 

позов ФДМУ задоволено, зобов'язано 

ТОВ "Український енергетичний 

реєстр" передати Центральному 

депозитарiю документи системи 

реєстру ВАТ "Тернопiльобленерго", 

закритого станом на 12.10.2013 р. 

03.04.2018 р. Верховним судом 

залишено без змiн Постанову 

Львiвського апеляцiйного 

господарського суду вiд 26.09.2017 р. 

На даний час судове рiшення не 

виконано. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури  фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Антоновича,51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/АРА; DR/000 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 4983815 

Факс (044) 4983816 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис Особа надає послуги на фондовому 

ринку: 

- дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку; 

- дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР. 

 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

Територія Тернопільська область, м.Тернопiль за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2078 

Адреса, телефон: 46010 Тернопiль, 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 31.12.2020 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 7 431 9 317 1 362 

    первісна вартість 1001 17 196 21 339 2 450 

    накопичена амортизація 1002 ( 9 765 ) ( 12 022 ) ( 1 088 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 304 40 402 3 960 

Основні засоби 1010 1 363 444 1 460 007 585 129 

    первісна вартість 1011 2 645 421 2 875 288 1 132 415 

    знос 1012 ( 1 281 977 ) ( 1 415 281 ) ( 547 286 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 086 3 086 2 023 

    первісна вартість 1016 3 086 3 086 2 379 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 356 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

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

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 1 17 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 2 132 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1 411 267 1 512 813 594 623 



    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 16 184 16 909 10 803 

Виробничі запаси 1101 16 152 16 890 10 796 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 32 19 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 21 619 3 349 16 658 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 22 172 16 160 4 192 

    з бюджетом 1135 20 5 986 410 

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

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 333 1 463 592 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 27 072 34 668 1 461 

Готівка 1166 9 9 7 

Рахунки в банках 1167 27 063 34 659 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 87 400 78 535 34 116 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1 498 667 1 591 348 628 739 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

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

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 061 445 1 059 928 507 009 

Додатковий капітал 1410 529 447 356 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 100 351 174 712 15 719 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 177 597 1 250 359 538 356 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 68 225 58 062 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 086 883 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 70 311 58 945 28 899 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 18 621 

Векселі видані 1605 2 000 2 000 2 000 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 272 447 2 669 

    товари, роботи, послуги 1615 57 466 62 686 2 212 

    розрахунками з бюджетом 1620 19 009 14 552 8 084 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 051 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 3 747 5 639 2 082 

    розрахунками з оплати праці 1630 14 999 23 071 4 105 

    одержаними авансами 1635 121 275 132 653 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 28 280 38 893 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 711 2 103 553 

Усього за розділом IІІ 1695 250 759 282 044 61 484 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1 498 667 1 591 348 628 739 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмиторвич 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 309 151 1 082 971 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 188 618 ) ( 945 351 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 120 533 137 620 

    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 14 629 7 333 

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 ( 59 483 ) ( 47 211 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 772 ) ( 38 834 ) 

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 71 907 58 908 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 16 549 2 



Інші доходи 2240 0 39 684 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 860 ) ( 2 111 ) 

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 86 596 96 483 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 589 95 844 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 73 007 639 

    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 0 536 802 

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 0 536 802 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 536 802 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 73 007 537 441 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 603 187 145 681 

Витрати на оплату праці 2505 374 672 281 473 

Відрахування на соціальні заходи 2510 79 219 59 284 

Амортизація 2515 155 476 135 994 

Інші операційні витрати 2520 39 319 28 322 

Разом 2550 1 251 873 650 754 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 61 088 160 61 088 160 

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,195110 0,010460 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,195110 0,010460 

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

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмиторвич 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 602 061 1 512 271 

Повернення податків і зборів 3005 0 7 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 156 120 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 406 1 541 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 142 795 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 032 2 188 

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 8 646 13 768 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 765 258 ) ( 734 999 ) 

Праці 3105 ( 288 584 ) ( 222 294 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 75 551 ) ( 58 079 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 207 719 ) ( 170 710 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 32 749 ) ( 26 917 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 100 217 ) ( 84 575 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 74 753 ) ( 59 218 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 1 747 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 472 ) ( 26 359 ) 

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 ( 17 350 ) ( 23 595 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 264 509 292 907 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 272 683 ) ( 260 215 ) 

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 -272 683 -260 215 

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 16 549 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 163 ) ( 12 514 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 616 ) ( 1 056 ) 

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 15 770 -13 570 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 7 596 19 122 

Залишок коштів на початок року 3405 27 072 7 950 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 34 668 27 072 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмиторвич 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 272 1 061 445 529 0 100 351 0 0 1 177 597 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 15 272 1 061 445 529 0 100 351 0 0 1 177 597 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 73 007 0 0 73 007 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 163 0 0 163 

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 1 517 82 0 1 517 0 0 82 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 1 517 82 0 74 361 0 0 72 762 

Залишок на кінець року  4300 15 272 1 059 928 447 0 174 712 0 0 1 250 359 

 

Керівник    Юхимець Iгор Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Ясiновський Микола Дмиторвич 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 

 

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 2019 та 2020 року 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 

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.te.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, продовжилась i у 2020 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 залишаються напруженими. 

У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори Президента, а в липнi 2019 року 

-достроковi парламентськi вибори. У контекстi подвiйних виборiв ступiнь непевностi, у тому 

числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020 роцi залишається вкрай високим.  

Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують iнвестицiйний 

клiмат. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в 

Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища 

характерне використання рiзноманiтних тлумачень. 

Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто 

змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд 

ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн 

у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 

За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового 

виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим 

питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та 

правильно. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України значною мiрою залежить вiд 

податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та 

полiтичному середовищi. 

Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її 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 енергетики.  

У рамках впровадження реформ в Українi, вiдповiдно до Закону про ринок електроенергiї, 

прийнятим 13 квiтня 2017 року, ринок електроенергiї України перебував у процесi трансформацiї 

протягом 2017-2019 рокiв. Змiни були спрямованi на лiбералiзацiю ринку, на усунення iснуючої 

державної монополiї на оптовий продаж електроенергiї, якою володiла державна компанiя 

"Енергоринок", i на посилення конкуренцiї серед учасникiв. 

Протягом першої частини перетворення у 2018 роцi всi Обленерго (розподiльнi компанiї) були 

роздiленi на операторiв систем розподiлiв i постачальникiв послуг електропостачання. Ця 

лiбералiзацiя дозволила новим гравцям ринку (незалежним постачальникам) вийти на ринок 

електроенергiї, а споживачам самим вибрати постачальника електроенергiї. У другiй частинi 

перетворень, започаткованих з 01 липня 2019 року, був представлений новий "оптовий" ринок 

електроенергiї. За аналогiєю з європейськими країнами нова модель ринку електроенергiї 



України передбачає створення декiлькох сегментiв ринку торгiвлi електроенергiєю в двох 

торгових зонах - зонi ОЕС i зонi Бурштинського острова. 

Новий ринок електроенергiї передбачає продаж електричної енергiї за двостороннiми угодами, 

ринок на добу вперед (РДН), внутрiшньодобовий ринок (ВДР) i балансуючий ринок. РДН, ВДР 

мають цiновi обмеження (прайскепи). Цiна електроенергiї на сегментах ринку визначається за 

принципом граничного цiноутворення на основi балансу сукупного попиту i сукупної пропозицiї. 

Така технологiя торгiв на РДН сприяє розвитку конкуренцiї та продовжилась i в 2020 роцi. 

 

Наступними етапами в процесi трансформацiї ринку електроенергiї стане синхронiзацiя 

енергосистеми України з ENTSO-E, європейською мережею передачi електроенергiї. Це посилить 

конкуренцiю мiж постачальниками i допоможе модернiзувати галузь. 

Вiдповiдно Товариство почало працювати в нових умовах. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а 

також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Товариство. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 

2.2 Вплив пандемiї COVID-19 

Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19 

(коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року, вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи 

перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони 

здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю. Поширення вiрусу мало несприятливий 

вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи падiння на ринках капiталу та рiзке зниження 

цiн на товари та послуги. Внаслiдок цього, українськi сувереннi кредитнi свопи за дефолтами 

збiльшились у березнi 2020 року бiльш нiж удвiчi порiвняно з 31 грудня 2019 року, та бiльш нiж 

утричi вiд його п'ятирiчного iсторичного мiнiмуму досягнутого у лютому 2020 року. Окрiм того, 

на 31.12.2020р. курс гривнi складав 2 817,1800 гривень за 100 доларiв США.  

У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання 

поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт 

(включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ та 

громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для своїх 

працiвникiв. Крiм того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв новi закони, спрямованi 

на пом'якшення наслiдкiв коронавiрусу. Положення скасовують деякi податковi вимоги, задля 

пом'якшення фiнансових втрат для пiдприємств, робiтникiв та пенсiонерiв, постраждалих 

внаслiдок економiчного сповiльнення. Серед iнших змiн, Закон пропонує звiльнення вiд 

штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства в перiод з 01 березня по 31 травня. 

Закон також накладає мораторiй на податковi перевiрки для пiдприємств за вказаний перiод. Крiм 

того, 25 березня 2020 р. Кабiнет Мiнiстрiв України ввiв режим надзвичайної ситуацiї у всiх 

областях на 30 днiв. В подальшому постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2020 

року № 291, вiд 04 травня 2020 року № 343, вiд 20 травня 2020 року № 392, вiд 22 липня 2020 року 

№ 641 було посилено карантиннi обмеження та продовжижено дiю карантину. На дату 

затвердження цiєї фiнансовї звiтностi в Українi встановлено рiвнi епiдемiчної небезпеки. 

Можливий вплив поширення коронавiрусу, а також потенцiйний ефект наслiдкiв пандемiї на 

фiнансову звiтнiсть, пiдлягають додатковiй оцiнцi в подальшому. 

2.3 Iнформацiя по тарифах 

В 2018 роцi Товариством застосовувалися роздрiбнi тарифи на електричну енергiю, розрахованi 

вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 13 квiтня 2017 року № 512 "Про затвердження Порядку 

розрахунку роздрiбних тарифiв на електричну енергiю, тарифiв на розподiл електричної енергiї, 

тарифiв на постачання електричної енергiї (iз змiнами)". 

Фактичнi вiдпускнi тарифи на електричну енергiю враховують вiдпуск електричної енергiї за 

тарифами, диференцiйованими за перiодами часу у разi наявностi у споживачiв зонного облiку 

електричної енергiї. Диференцiйованi тарифи вiдрiзняються вiд роздрiбних тарифiв внаслiдок 



застосування зонних коефiцiєнтiв для нiчного, полупiкового та пiкового часу споживання 

електричної енергiї для 3-зонного облiку (нiчного та денного для 2- зонного обiку). 

 

З 01.01.2019р. тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для Товариства 

встановлювалися Регулятором (НКРЕКП) вiдповiдно до вимог роздiлу 7 Порядку встановлення 

(формування) тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї, затвердженого постановою 

НКРЕКП вiд 05.10.2018 № 1175 (зi змiнами).  

Тарифи на розподiл електричної енергiї, якi дiяли в 2019 роцi наведенi в таблицi: 

Перiод                                                             Тарифи на розподiл, 

                                                                       грн. / МВт х год без ПДВ

  

                                                                                                                                                             

Постанови НКРЕКП 

                                                                 1 клас 2 клас  

Сiчень 2019 року                                                 142,50  806,45                                                  

вiд 11.12. 2018 р. № 1844 

 

Лютий 2019 року                    

Березень 2019 року    

Квiтень 2019 року    

Травень 2019 року    

Червень 2019 року                                 142,50      806,45                                                  

вiд 11.12. 2018 р. № 1844 

Липень 2019 року    

Серпень 2019 року                                  79,49  629,54                                               

вiд 12 липня 2019 р. №1430 

Вересень 2019 року    

Жовтень 2019 року                                  78,28       616,09                                             

вiд 10 вересня 2019 р. № 1911 

Листопад 2019 року    

Грудень 2019 року    

    

З 01.01.2020р. тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для Товариства 

встановлювалися Регулятором (НКРЕКП) вiдповiдно до вимог роздiлу 7 Порядку встановлення 

(формування) тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї, затвердженого постановою 

НКРЕКП вiд 10.12.2019 № 2687.  

Тарифи на розподiл електричної енергiї, якi дiяли в 2020, роцi наведенi в таблицi: 

 

Перiод                                                                      Тарифи на розподiл, 

                                                                                 грн. / МВт х год без 

ПДВ  

                                                                                                                                                                      

Постанови НКРЕКП 

                                                                      1 клас 2 клас  

Сiчень 2020 року                                                      155,12               

914,58                                             вiд 10.12.2019р. № 2687 

Лютий 2020 року    

Березень 2020 року    

Квiтень 2020 року    

Травень 2020 року    

Червень 2020 року    



Липень 2020року    

Серпень 2020 року                                      146,17 894,31                                   

вiд 10.12.2019р. № 2687 

                                                                                                                                  

в редакцiї постанови  вiд 11.07.2020р. № 1348 

Вересень 2020 року    

Жовтень 2020 року    

Листопад 2020 року    

Грудень 2020 року    

 

3. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

3.1.  Заява про вiдповiднiсть 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 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,  та була 

затверджена 01 березня 2021 року. 

З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 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. 

3.2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

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 5. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися 

протягом усiх наданих звiтних перiодiв. Крiм змiн в облiковiй полiтицi у результатi 

запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року, цi принципи облiкової полiтики 

застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, представлених у звiтностi, якщо не зазначено 

iнше (Примiтки 5.26, 29). У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за 

попереднiй перiод. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певнi облiковi оцiнки, а 

також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики керiвництво Компанiї застосовувало 

власний розсуд. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi характеризуються 

пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике значення для 

фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. 

Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом. 

3.3. Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

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. 

3.4.  Безперервнiсть дiяльностi 

Керiвництво вважає, що вживає належнi заходи, необхiднi за iснуючих обставин, на пiдтримку 

стабiльної дiяльностi Товариства, проте подальша нестабiльнiсть загальних умов здiйснення 

дiяльностi в Українi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий 

стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.  

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. 

На дату затвердження звiтностi Товариства функцiонує в нестабiльному середовищi, що 

пов'язано з кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi 

залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi 

результати будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо достовiрно надати оцiнку 

ефекту впливу економiчного 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. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати 

мiсце в пiдсумку такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони 

стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

Крiм того, як вже розкрито в роздiлi "Вплив пандемiї COVID-19" Примiтки 2.2 та 33.1 Товариство 

розглядає спалах пандемiї COVID -19 як подiю пiсля дати балансу, що не потребує коригування 

фiнансової звiтностi. Незважаючи на дану ситуацiю Товариством в 2020 роцi повнiстю була 

виконана iнвестицiйна програма. Товариство протягом 2020 року не зазнало  прямого iстотного 

негативного впливу на фiнансовi показники внаслiдок розповсюдження COVID-19. У той же час 

обмежувальнi заходи, якi надалi застосовує український Уряд, ймовiрно, негативно вплинуть на 

загальну економiку України, а отже, можуть мати опосередкований вплив на Товариство через 

зменшення попиту на електроенергiю, затримку погашення заборгованостi з боку державних 

структур, девальвацiю гривнi тощо. Ситуацiя продовжує розвиватися, i її наслiдки наразi є 

невизначеними. Керiвництво продовжить стежити за можливим впливом i вживатиме всiх 

можливих заходiв для пом'якшення будь-яких негативних наслiдкiв. Керiвництво вважає, що 

будь-який можливий несприятливий вплив поширення вiрусу жодним чином не вплине на 

здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

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. 

Керiвництво вважає, що зазначенi нижче чинники полiпшать фiнансовий стан Товариства. 

Товариство планує: 

" здiйснити подальшу оптимiзацiю операцiйної структури; 

" незабаром Товариство планує переведення тарифної системи з iснуючої формули "витрати 

плюс" на бiльш вигiдну формулу RAB (метод дохiдностi iнвестованого капiталу). 

 

Керiвництво Товариства вважає, що пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, 



що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обгрунтованою, 

оскiльки Товариство вжило певних iнiцiатив, направлених на покращення фiнансових показникiв 

дiяльностi та лiквiдностi Товариства, включаючи, але не обмежуючись наступним: 

" Товариство продовжує вести переговори з iснуючими та потенцiйними кредиторами з 

метою змiни iстотних умов кредитування, у тому числi продовження термiну виплат та залучення 

додаткового фiнансування та забезпечує юридичний захист Товариства у судових справах; 

" Товариство, як i ранiше, продовжує дотримуватися заходiв по зменшенню витрат.  

Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно 

безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi 

звичайної дiяльностi. 

 

4. ВИКОРИСТАННЯ СУДЖЕНЬ ТА ПРИПУЩЕНЬ ДЛЯ ОЦIНКИ 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та 

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 

вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i 

оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних 

коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi 

припущення та оцiнки. 

Припущення та попереднi оцiнки Товариства базуються на вихiдних даних, якими воно володiло 

на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення 

стосовно майбутнього можуть змiнюватися внаслiдок ринкових змiн та непiдконтрольних 

Товариству обставин. Такi змiни вiдображаються в припущеннях в мiру того, як вони 

вiдбуваються. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних. 

4.1 Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики управлiнським персоналом Товариства 

застосовуються певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на 

суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть 

припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, зменшення корисностi активiв тощо. 

4.1.1 Безперервно дiючий суб'єкт господарювання 

За судженням керiвництва Товариства не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або 

умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства 

безперервно продовжувати дiяльнiсть, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та 

здатнiсть Товариства обслуговувати i сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їхнього 

погашення. 

4.1.2 Зменшення корисностi активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi 

активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини 

дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцiнка передбачає 

застосування значних суджень. 

4.1.3 Оцiнки фiнансових iнструментiв 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнки, зокрема модель дисконтованих грошових потокiв. 

В якостi вихiдних даних для цих моделей, якщо можливо, використовується iнформацiя, 

отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично 

здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни 

в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 

iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

4.1.4 Судження стосовно припинення функцiй постачальника електроенергiї 



В рамках реформування ринку електричної енергiї в Українi, Верховною Радою 13 квiтня 2017 

року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергiї" № 2019-VIII, яким з 1 сiчня 

2019 року, передбачено вiдокремлення функцiй постачання та розподiлу електричної енергiї, для 

цiлей приведення енергетичного ринку України до європейських стандартiв, а також створення 

конкуренцiї на ринку постачальникiв електроенергiї. 

На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї" 13 квiтня 2017 року № 

2019-VIII функцiї з постачання електричної енергiї, здiйснюванi Товариством протягом 2018 

року, з 1 сiчня 2019 року реалiзовувалися окремими суб'єктами господарювання, що пiдлягають 

лiцензуванню вiдповiдно до вимог НКРЕКП. 

У 2018 роцi Товариством засновано ТОВ "Тернопiльелектропостач", яке згiдно намiрiв, виконує з 

1 сiчня 2019 року функцiю постачальника електроенергiї.  

Згiдно положень МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", 

дiяльнiсть щодо постачання електроенергiї пiдпадала пiд визначення припиненої дiяльностi, як 

окремий операцiйний сегмент. При цьому, суб'єкт господарювання у фiнансовiй звiтностi має 

подавати та розкривати iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнити фiнансовi результати 

припиненої дiяльностi. 

В той же час, враховуючи неподiльнiсть дiяльностi з постачання та передачi електроенергiї 

протягом 2018 року, Керiвництво вважає, що вiдокремлення фiнансових результатiв припиненої 

дiяльностi та руху грошових коштiв, економiчно-обгрунтованим методом, є неможливим. 

Виручка вiд постачання електроенергiї, яку можливо вiднести до припиненої дiяльностi, 

протягом 2018 року складала 95% загальної виручки Товариства. 

4.1.5 Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi 

Товариство  є засновником ТОВ "Тернопiльелектропостач". Балансова вартiсть iнвестицiї на 31 

грудня 2018 року становила 10  тис. грн, що складає 100% статутного капiталу створеної 

компанiї.  

Вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї" Товариство повинно вiдчужити 

iнвестицiї ТОВ "Тернопiльелектропостач". Станом на 31.12018 року дана iнвестицiя 

облiковувалася у складi фiнансових iнвестицiй за балансовою вартiстю.  

Починаючи з 2019 року, за рiшенням правлiння Товариства цi iнвестицiї було класифiковано як 

активи, утримуванi для продажу з дотриманням вимог МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi 

для продажу. За цих умов Товариство не готує консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

4.2 Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi основнi 

джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до 

необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань в 

майбутньому: термiн експлуатацiї основних засобiв; погашення дебiторської та кредиторської 

заборгованостi; судовi справи.  

 

4.2.1 Справедлива вартiсть основних засобiв на пiдставi переоцiнки 

Товариство повино перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх 

основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням 

методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за 

вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод. 

4.2.2 Термiни корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв 

Суттєвi оцiнки управлiнського персоналу Товариства, якi базуються на бiзнес-планах керiвництва 

та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного використання 

основних засобiв i iнших активiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни корисного 

використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок управлiнського персоналу. Фактори, якi можуть 

вплинути на оцiнку термiнiв корисного використання активiв включають наступнi: змiни у 

виробничих технологiях; змiни у технологiях технiчного обслуговування; змiни регуляторних 

актiв та законодавства; непередбаченi проблеми з експлуатацiєю i використанням тощо. 



Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на суми накопиченої амортизацiї активiв у 

майбутньому та їхню балансову вартiсть. Товариство переглядає очiкуванi термiни корисного 

використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд базується на 

поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж якого вони продовжуватимуть 

приносити економiчнi вигоди для Товариства. Будь-якi змiни очiкуваних термiнiв корисного 

використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. 

4.2.3 Права на користування земельними дiлянками державної i комунальної власностi. 

Товариство використовує у своїй дiяльностi земельнi дiлянки пiд електроопорами, що 

перебувають у державнiй i комунальнiй власностi. Оскiльки площа орендованих дiлянок є 

незначною (менше 1 кв. м), орендодавець обмежує використання таких площ виключно 

розмiщенням електроопор i не дозволяє використовувати їх для iнших цiлей, та плата за 

користування такими об'єктами розраховується в податковiй декларацiї, Товариство оцiнює i 

вiдображає у фiнансовiй звiтностi такi платежi як податок.   

4.2.4 Фiнансовi iнвестицiї 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових 

потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя, 

отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не вважається практично 

здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни 

в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 

iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

4.2.5 Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

Товариство здiйснює нарахування резервiв по сумнiвних боргах з метою покриття потенцiйних 

збиткiв, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi платежi. Товариство 

використовує матрицю резервiв для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за торговельною 

дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво 

враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi, 

досвiд Товариства зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов 

оплати за договорами. Змiни в економiцi, галузевої ситуацiї або фiнансовому станi окремих 

покупцiв можуть спричинити коригування розмiру резерву по сумнiвних боргах, вiдображеного у 

фiнансовiй звiтностi. 

Керiвництво регулярно перевiряє стан своєї iншої дебiторської заборгованостi, передплат, 

здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi 

заборгованостi. Керiвництво використовує своє компетентне судження для оцiнки суми 

будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових 

труднощiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, якщо iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її 

погашеннi, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її 

дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. Проте фактична можливiсть повернення 

дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд оцiнок, зроблених управлiнським персоналом. 

4.2.6 Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов'язань 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка, яка на момент виникнення заборгованостi була 

притаманна переважнiй бiльшостi фiнансових iнструментiв, якi мають схожi умови та 

характеристики, залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься 

фiксованою, залишок часу по виплатi основної суми боргу. Керiвництво визначає строк 

реструктуризацiї кредиторської заборгованостi виходячи з умов контракту, чинного 

законодавства, iнших регуляторних принципiв, галузевої практики та iншої доступної iнформацiї. 

4.2.7 Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi. 



Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти 

дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко 

сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних 

органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. 

Управлiнський персонал вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює 

дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi 

до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Управлiнський персонал вважає, що Товариство 

нарахувало i сплатило всi належнi податки, обов'язковi платежi i збори. Товариство не створює 

резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. Водночас, iснує 

ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть 

бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно 

зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути 

пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату. 

4.2.8 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у 

разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна 

застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для 

визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з 

iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї 

податкового планування в майбутньому. 

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 

податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, якi 

базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. 

4.2.9 Судовi розгляди 

Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; суттєвий 

вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбний для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i 

отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. 

Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не було в поточний момент визнано або 

розкрито у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Товариства. 

Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва 

оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Товариство переглядає 

невирiшенi судовi справи, додержуючись подiй у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб 

оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до 

уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, характер судового процесу, вимоги або 

оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, 

вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (зокрема його перебiг пiсля дати складання 

фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з 

подiбними суперечками й будь-яке рiшення керiвництва Товариства щодо того, як воно має намiр 

вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку. 

 

 

5. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика, викладена нижчє, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих 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. 

5.1. Нематерiальнi активи 

Нематерiальними активами визнаються Товариством немонетарнi активи, якi не мають фiзичної 

субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi. 

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.  

Наступнi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються лише в тому випадку, якщо вони 

призведуть до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання вiдповiдного активу. 

Всi iншi витрати визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв за вiдповiдний перiод їх виникнення. 

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). 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї мiстять витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням 

нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до 

стану, придатного до використання. 

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. 

5.2. 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. 

5.3. Основнi засоби 

На дату переходу Товариства на ведення облiку за МСФЗ (01 сiчня 2012 року) розглянувши 

доречнiсть застосування виключень, передбачених МСФЗ 1, керiвництвом Товариства було 

прийняте рiшення про застосування справедливої вартостi основних засобiв на цю дату в якостi 

доцiльної собiвартостi основних засобiв. В зв'язку з цим була проведена разова дооцiнка основних 

засобiв, результат якої вiдображено в складi власного капiталу - в капiталi в дооцiнках. Залишок 

дооцiнки переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного 

активу (актив вибуває з використання або лiквiдується). Перенесення залишку дооцiнки до 

нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або збиток.  

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

групи нерухомостi, передавальних пристроїв, машин та обладнання. Регулярнiсть проведення 

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. 

Товариством не рiдше одного разу на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi 

виконується аналiз балансової вартостi об'єктiв основних засобiв на предмет виявлення можливих 

вiдхилень вiд справедливої вартостi. За результатами аналiзу приймається рiшення про 

необхiднiсть переоцiнки. Усi суттєвi переоцiнки у Товариствi здiйснюються з залученням 

зовнiшнього незалежного оцiнювача. 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орiєнтир-Реформа" 

(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №286/17 вiд 07.04.2017 р., виданий Фондом 

державного майна України) була проведена незалежна оцiнка основних засобiв Товариства.  

Мета оцiнки полягала в переоцiнцi основних засобiв для вiдображення її результатiв в 

бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСФЗ. Базою оцiнки вiдповiдно до умов договору та мети 

оцiнки була ринкова вартiсть з використанням таких методичних пiдходiв як витратний, дохiдний 

та порiвняльний. Вартiсть об`єктiв, визначено без урахування ПДВ. Курс НБУ на дату оцiнки: 1$ 

= 27,688264 грн. 

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. 

Повернення (передача) державним/комунальним органам влади об'єктiв соцiальної сфери, якi 

були переданi Товариству при приватизацiї, але не були врахованi у величинi статутного 

капiталу, вiдображається в фiнансовiй звiтностi лише при припиненнi зобов'язань по 

оперативному управлiнню цими об'єктами. У зв'язку з тим, що Товариство контролює майбутнi 

вигоди вiд використання вказаних активiв i несе вiдповiднi операцiйнi ризики та ризики, пов'язанi 

з утриманням об'єктiв, Товариство вiдображає цi активи у своєму балансi до моменту їх передачi 

органам влади, незважаючи на те, що не має права власностi на цi об'єкти. 

Витрати на капiталiзацiю (з подальшою амортизацiєю таких витрат) мiстять основнi витрати на 

реконструкцiю, модернiзацiю, замiну значних компонентiв чи iнше полiпшення об'єктiв основних 

засобiв, що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть 

генерувати дохiд.  

Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, що не вiдповiдають зазначеним 

критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в 

якому вони були понесенi. 

Згiдно з державними актами, Товариство має право на постiйне користування землею, на якiй 

вона розташована, i сплачує податок на землю, який щорiчно розраховується державою виходячи 

iз загальної площi та використання землi. Земля є власнiстю держави i тому не включається до 

активiв Товариства. Iснує обмежена кiлькiсть договорiв на оренду землi, що є звичайною 

практикою для (колишнiх) державних пiдприємств України. 

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 

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 20 до 100 рокiв 

передавальнi пристрої                                                                  вiд 30 до 

40 рокiв 

машини та обладнання                                                                  вiд 3 до 

25 рокiв 

транспортнi засоби                                                                  вiд 8 до 10 рокiв 

виробниче приладдя та iнвентар                                                 вiд 4 до 10 рокiв 

меблi та офiсне приладдя, включаючи комп'ютерну технiку  вiд 3 до 10 рокiв 

iншi основнi засоби                                                                  вiд 3 до 5 рокiв 

 

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнаються у витратах, якщо вони не включенi до 

балансової вартостi iншого активу. 

Нарахування амортизацiї припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше (з наступного 

мiсяця): на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 



припиняють визнання активу. При цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без 

перегляду порiвняльних показникiв.  

Лiквiдацiйна вартiсть значної частини основних засобiв Товариство оцiнена як нульова, тому що 

Товариство використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування. 

На землю амортизацiя не нараховується. 

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. 

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). 

5.4. 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 

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. 

5.5. Оренда  

Визначення оренди 

При укладаннi договору Товариство визначає, чи договiр або окрема його частина є договорами 

оренди. Договiр або окрема його частина є договором оренди, якщо вiн передає право 

контролювати використання визначеного активу протягом певного перiоду часу в обмiн на 

компенсацiю. 

Товариство повторно оцiнює, чи є договiр або окрема його частина договорами оренди, лише у 

разi перегляду умов договору. 

Якщо договiр або окрема його частина є договорами оренди, Товариство облiковує кожну 

орендну складову як договiр оренди, окремо вiд неорендних складових договору. 

5.5.1 Товариство як орендар 

Первiсна оцiнка 

На дату початку оренди, Товариство визнає актив з права користування та зобов'язання за 

договором оренди. Актив з права користування оцiнюється за собiвартiстю. 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 16, на дату початку оренди орендар повинен оцiнити орендне 

зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi 

платежi слiд дисконтувати, застосовуючи припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо її можна 

легко визначити. Облiкова полiтика передбачає два способи визначення ставки дисконтування. 

Перший полягає у використаннi ставки, закладеної в оренду. Якщо визначити ставку, закладену в 

оренду, неможливо, то орендар замiсть цього використовує  ставки запозичень, розмiщених на 

сайтi НБУ (без урахування овердрафту) на дату початку оренди. В подальшому орендний актив 

облiковується за правилами МСФЗ 16 та пiдлягає амортизацiї до складу поточних витрат за 

прямолiнiйним методом за термiном, встановленим договором. 

До складу орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за право 



користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 

" фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких 

стимулiв до заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню; 

" змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди; 

" суми, якi будуть сплаченi Товариством за гарантiями лiквiдацiйної вартостi; 

" цiна реалiзацiї опцiону на придбання активу, якщо Товариство обгрунтовано впевнене у 

тому, що воно скористається такою можливiстю; 

" штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди вiдображають реалiзацiю 

Товариством опцiону на дострокове припинення договору оренди. 

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 "Iншi необоротнi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

Товариство розкриває зобов'язання за договором оренди за статтями "Iншi довгостроковi 

зобов'язання" та "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" у 

Звiтi про фiнансовий стан.  

Пiсля дати початку оренди Товариство розкриває у Звiтi про прибутки та збитки вiдсотки за 

орендним зобов'язанням за статтею "Фiнансовi витрати". 

Виключення для невизнання на балансi активу з права користування 

Товариство застосовує спрощення практичного характеру i не керується МСФЗ 16 (тобто не 

визнає в себе на балансi актив у формi права користування) щодо: 

" короткострокової оренди (оренда строком < 12 мiсяцiв) незалежно вiд вартостi 

орендованого об'єкта. Якщо договором передбачена можливiсть його пролонгацiї й iснує 

впевненiсть у тому, що орендар скористається правом пролонгацiї, то строк оренди потрiбно 

розраховувати з урахуванням строку пролонгацiї; 

" оренди, за якою базовий актив (актив, який є об'єктом оренди) є малоцiнним. Орендар 

оцiнює вартiсть орендованого активу на пiдставi вартостi активу, коли вiн є новим, незалежно вiд 

вiку орендованого активу. Вартiсть такої оцiнки передбачена правилами оцiнки основних засобiв. 

За договорами оренди, до яких Товариство застосовує виключення, витрати визнаються в перiодi, 

до якого вони належать. 

Подальша оцiнка 

Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнює всi активи з права користування за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї, накопиченого зменшення корисностi з коригуванням на 

суму переоцiнки орендних зобов'язань вiдображеної проти собiвартостi активу з права 

користування. 

Амортизацiя активу з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди до кiнця строку 

корисного використання базового активу, якщо оренда передає Товариству право власностi на 

базовий (орендований) актив наприкiнцi строку оренди або якщо собiвартiсть активу з права 

користування вiдображає факт, що Товариство скористається можливiстю його придбати. В 

iнших випадках Товариство амортизує актив з права користування з дати початку оренди до 

бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права 

користування та кiнець строку оренди. 

Iншi вимоги до нарахування амортизацiї, визнання зменшення корисностi за активом з права 

користування аналогiчнi вимогам, що застосовуються до власних основних засобiв. 

Переоцiнка зобов'язань за договором оренди 

Товариство переоцiнює орендне зобов'язання у випадку суттєвого вiдхилення його балансової 

вартостi вiд оцiненої - бiльше, нiж на 10%. 

Товариство змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 



" змiна строку оренди (у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiону на 

продовження або дострокового припинення оренди); 

" змiна оцiнки можливостi придбання базового активу; 

" змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 

Товариство змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням незмiнної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

" змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi; 

" змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що 

використовуються для визначення таких платежiв. 

Товариство вiдображає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з права 

користування (крiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до 

нуля). У випадку, коли балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та 

вiдбувається подальше зменшення орендного зобов'язання, Товариство визнає решту суми у 

складi прибуткiв або збиткiв. 

Модифiкацiї договору оренди 

Товариство розглядає модифiкацiю договору оренди як окремий договiр оренди, якщо 

виконуються умови: 

" модифiкацiя збiльшує сферу дiї договору оренди, додаючи право на користування одним 

або бiльшою кiлькiстю базових активiв; 

" компенсацiя за договором збiльшується на суму, що вiдповiдає цiнi окремого договору за 

збiльшений обсяг з вiдповiдними коригуваннями, що вiдображають обставини конкретного 

договору. 

Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, на дату 

набрання чинностi модифiкацiєю, Товариство: 

" розподiляє компенсацiю, зазначену в модифiкованому договорi оренди; 

" визначає строки модифiкованої оренди; 

" переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежiв 

iз використанням переглянутої ставки дисконтування. 

Переглянута ставка дисконтування визначається як вiдсоткова ставка, яка передбачена договором 

оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення орендаря на дату 

набрання чинностi модифiкацiї оренди, якщо ставку вiдсотка, неявно передбачену в орендi, не 

можна легко визначити. 

Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, на дату 

набрання чинностi модифiкацiєю, Товариство: 

" зменшує балансову вартiсть активу з права користування на суму часткового або повного 

припинення оренди для модифiкацiї, що зменшує обсяг договору оренди; будь-який прибуток або 

збиток, пов'язаний iз частковим або повним припиненням оренди вiдображається за статтею 

"Iншi операцiйнi витрати" Звiту про прибутки та збитки; 

" вiдображає коригування активу з права користування з урахуванням усiх iнших 

модифiкацiй договору оренди. 

5.5.2 Товариство як орендодавець 

Товариство як орендодавець кожен з договорiв оренди класифiкує як фiнансову або операцiйну 

оренду. Дана класифiкацiя здiйснюється за станом на бiльш ранню з дат - дату заключения 

договору оренди або дату прийняття сторонами на себе зобов'язань щодо погоджених основних 

умов договору оренди, та переглядається лише у разi модифiкацiї договору оренди. 

Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передає в основному всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на базовий актив. В iншому випадку оренда класифiкується як 

операцiйна. 

Класифiкацiя оренди як фiнансової або операцiйної залежить вiд сутi операцiї, а не вiд форми 

договору. 

Фiнансова оренда 



Орендодавець визнає активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, у своєму Балансi 

(Звiтi про фiнансовий стан) i подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює 

чистим iнвестицiям в оренду. 

Визнання фiнансового доходу має базуватися на моделi, що вiдображає сталу перiодичну норму 

прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в фiнансову оренду. 

Операцiйна оренда 

Орендодавець подає у своєму звiтi про фiнансовий стан активи, якi є об'єктом угоди про 

операцiйну оренду, згiдно з характером активу. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну 

оренду визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi впродовж термiну оренди, якщо 

тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при 

застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. 

Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцями при веденнi переговорiв та укладаннi угоди про 

операцiйну оренду, слiд додавати до балансової вартостi орендованого активу та визнавати як 

витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди. 

5.6. Зменшення корисностi нефiнансових активiв  

Для визначення зменшення корисностi нефiнансових активiв Товариство використовує вимоги 

МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Балансова вартiсть нефiнансових активiв Товариства, 

за винятком, iнвестицiйної нерухомостi, запасiв та вiдстрочених податкових активiв, 

переглядається на кожну звiтну дату з метою виявлення ознак їх знецiнення. У випадку наявностi 

таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування, Товариство визначає суму 

очiкуваного вiдшкодування активiв.  

Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, 

що генерує грошовi кошти, за мiнусом витрат на продаж i вартостi його використання. Сума 

вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 

надходження коштiв i таке надходження коштiв, в основному, не залежить вiд iнших активiв або 

груп активiв. 

Збитки вiд знецiнення по дiяльностi, яка продовжується, визнаються в Звiтi про фiнансовi 

результати в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за 

винятком ранiше переоцiнених об'єктiв основних засобiв, коли переоцiнка була визнана у складi 

iншого сукупного прибутку. В цьому випадку збиток вiд знецiнення також визнається в складi 

iншого сукупного прибутку в межах суми ранiше проведеної переоцiнки.  У випадках, коли 

збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (групи активiв) 

збiльшується до суми, отриманої в результатi нової очiкуваної суми вiдшкодування, так, щоб нова 

балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому 

активу (групi активiв) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення 

збитку вiд знецiнення вiдображається в складi Звiту про фiнансовi результати, за винятком 

випадкiв, коли актив враховується по справедливiй вартостi. В цьому випадку вiдновлення збитку 

вiд знецiнення враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. 

Компенсацiю вiд третiх сторiн за об'єкти, кориснiсть яких зменшилась, за втраченi або вiдданi 

об'єкти, слiд включати до прибутку чи збитку, коли компенсацiя стає такою, що пiдлягає 

отриманню.  

Iнвентаризацiйна комiсiя перевiряє наявнiсть ознак зменшення корисностi нематерiального 

активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного 

вiдшкодування з його балансовою вартiстю:  щорiчно; кожного разу, коли є ознаки можливого 

зменшення корисностi нематерiального активу. 

5.7. 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). 

Запаси перiодично переглядаються, сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту 



вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не 

вистачає) списуються з запасiв. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої 

вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається 

часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування ранiше визнаного часткового 

списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається в 

сумi, не бiльшiй, нiж сума первинного часткового списання.  

Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди у майбутньому, визнаються нелiквiдними на пiдставi 

рiшення постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї Товариства та їх вартiсть списується у витрати 

звiтного перiоду. 

Виробнича собiвартiсть продукцiї визначається з врахуванням вимог "Галузевих методичних 

рекомендацiї з формування собiвартостi виробництва, передачi та постачання електроенергiї", 

затверджених Мiнiстерством палива та енергетики України вiд 20.09.2001 р. №447.  

Базою розподiлу загальновиробничих витрат є виробнича собiвартiсть за основними видами 

дiяльностi Товариства. 

Можлива вартiсть реалiзацiї передбачає цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської 

дiяльностi, за вирахуванням можливих витрат на завершення робiт та проведення реалiзацiї. 

 

5.8. Фiнансовi iнструменти 

Визнання фiнансових iнструментiв 

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. 

5.8.1 Фiнансовi активи  

Класифiкацiя фiнансових активiв в Товариствi здiйснюється за такими категорiями: 

" фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю; 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

" вiн утримується в межах визначеної моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, i  

" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної 

суми. 



Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються впродовж 12 мiсяцiв з 

дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi 

оборотних активiв. Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються 

впродовж бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються довгостроковими 

та вiдображаються у складi необоротних активiв. 

Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно визнаються по справедливiй вартостi, збiльшенiй 

на безпосередньо пов'язанi з ними витрати. Визнання цих фiнансових активiв здiйснюється на 

дату проведення операцiї.  

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується.  

Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що в 

результатi однiєї або бiльше подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, 

на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї впливає негативна дiя. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд зменшення корисностi позик та 

дебiторської заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, сума збитку 

оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), 

дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто 

ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу 

повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у 

звiтi про фiнансовi результати за перiод. 

Якщо у наступний перiод сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i таке зменшення 

може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано зменшення 

корисностi, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше 

вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi результати за 

перiод у такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть 

цього активу на дату вiдновлення. 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть на звiтну дату оцiнюється зважаючи на 

об'єктивнi свiдчення про зменшення корисностi окремо для сум заборгованостi, якi є 

iндивiдуально суттєвими, та для тих сум, що не є суттєвими. У випадку вiдсутностi об'єктивного 

свiдчення зменшення корисностi для iндивiдуально суттєвої дебiторської заборгованостi, 

Товариство включає цю заборгованiсть у групу фiнансових активiв з подiбними 

характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi в сукупностi. 

Активи, якi оцiнюють на зменшення корисностi окремо i для яких збиток вiд зменшення 

корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включаються у сукупну оцiнку зменшення 

корисностi. 

В фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть, за винятком короткострокової дебiторської 

заборгованостi термiном виникнення до одного року, оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. 

Оцiнка дебiторської заборгованостi (як за електричну енергiю, так i за будь-яку iншу роботу, 

послугу) за характеристиками кредитного ризику здiйснюється шляхом зменшення первiсної 

оцiнки на суму нарахованого резерву сумнiвних боргiв виходячи з наступного: 

 

Строк прострочення заборгованостi Вiдсоток резерву 

до 90 днiв                                            0% 

вiд 91 до 180 днiв                                            5% 

вiд 181 до 360 днiв                                          10% 

понад 360 днiв                                          50% 

Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення iндивiдуально 

суттєвої дебiторської заборгованостi збiльшується або зменшується через якi-небудь подiї, що 

вiдбулися пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується 



або зменшується шляхом коригування рахунку резервiв. Якщо списана ранiше вартiсть 

фiнансового iнструменту пiзнiше вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення 

витрат у Звiтi про фiнансовi результати.  

Прибутки чи збитки по фiнансових активах вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати при 

їх вибуттi чи знецiненнi, а також в процесi змiни амортизованої вартостi. Витрати, обумовленi 

знецiненням, визнаються в Звiтi про фiнансовi результати в складi фiнансових витрат у випадку 

позик та в складi операцiйних витрат у випадку дебiторської заборгованостi. 

Припинення визнання фiнансових активiв  

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли:  

" спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки; або  

" передачi або вiдмови вiд договiрних прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового 

активу;  

" передача всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом.  

При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю (визначеною на 

дату припинення визнання) та одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи 

мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) визнається у складi збитку або прибутку звiтного перiоду.  

При передаваннi, яке не тягне за собою припинення визнання через те, що Товариство в 

основному зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння переданим активом то 

Товариство продовжує визнавати переданий актив у цiлому. У наступних перiодах Товариство 

визнає будь-який дохiд вiд переданого активу. 

Рекласифiкацiя фiнансових активiв 

Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни 

бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi активи, якi на вибiр Товариства при 

початковому визнаннi були класифiкованi до моделi облiку за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та короткотермiновi депозити, позики та 

дебiторську заборгованiсть. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить 

вiд їх особливостей i цiлей набуття та вiдбувається в момент їх визнання в облiку.  

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 

Дебiторська заборгованiсть - заборгованiсть контрагентiв (споживачiв та замовникiв) перед 

Товариством, для яких вiдбувалась реалiзацiя електроенергiї, робiт та послуг до отримання 

оплати та сума сплачених авансiв постачальникам та пiдрядникам. 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть за методом нарахувань, тобто результати угод та 

iнших подiй визнаються при їхньому здiйсненнi та облiковуються у тому звiтному перiодi, а 

також вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони вiдбулися. 

Дебiторська заборгованiсть розподiляється на короткострокову та довгострокову, в залежностi 

вiд строку погашення. 

Короткостроковою вважається та заборгованiсть, яка погашається: в ходi нормального 

операцiйного циклу Товариства; протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Вся iнша заборгованiсть 

класифiкується як довгострокова 

На дебiторську заборгованiсть не нараховуються вiдсотки, так, як i штрафнi вiдсотки за 

прострочення платежу, проста ефективна ставка вiдсотка в даних випадках вважається нульовою. 

Дебiторська заборгованiсть Товариства класифiкується як: 

" нормальна (поточна), коли погашення заборгованостi є поза сумнiвом; 

" сумнiвна, коли iснує невпевненiсть у її погашеннi; 

" безнадiйна, коли iснує впевненiсть у її непогашеннi боржником. 

Сумнiвною визнається заборгованiсть: 

" щодо якої порушенi строки оплати за умовами договору; 

" за якою Товариство подало позови про стягнення заборгованостi у встановленому 

законодавством порядку; 

" за якою покупцями оскаржується сума боргу; 



" iнша заборгованiсть за рiшенням керiвництва. 

Безнадiйна заборгованiсть виключається зi складу активiв на пiдставi документованого рiшення 

керiвництва Товариства i її подальший облiк проводиться на позабалансовому рахунку. 

 

Аванси виданi 

Аванси виданi - це попереднi оплати постачальникам та пiдрядникам пiд поставку 

товарно-матерiальних цiнностей, виконання робiт та послуг. Дебiторська заборгованiсть по 

розрахунках за виданими авансами облiковується за первiсною вартiстю з урахуванням резерву 

на знецiнення.  

Аванс вiдноситься в категорiю довгострокових активiв, якщо товари або послуги, за якi 

здiйснений аванс, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо аванс вiдноситься до 

активу, який при первинному визнаннi включається в категорiю необоротних активiв. 

Аванс списується на фiнансовий результат пiсля отримання послуг, до яких вiдноситься аванс, i 

капiталiзується у вартостi товарiв отриманих. Якщо iснує свiдоцтво того, що товари або послуги, 

до яких вiдноситься аванс, не будуть отриманi, вiдповiдне знецiнення признається у складi 

прибутку або збитку. 

Аванси отриманi та виданi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi без урахування ПДВ так, як 

очiкується отримання та вибуття активiв в рахунок погашення таких зобов'язань, без суми ПДВ. 

5.8.2 Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання Товариство класифiкує як такi, що в подальшому оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, за винятком:  

" фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi 

оцiнюються за справедливою вартiстю; 

" фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового 

активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi; 

" договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки; 

" зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової; 

" умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого застосовується 

МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням змiн 

у прибутку або збитку. 

До фiнансових зобов'язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, вiдносяться фiнансовi 

зобов'язання, що утримуються до погашення, в тому числi короткостроковi позики, якi не 

дисконтуються, якщо ефект дисконтування не є суттєвим. 

Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Товариства 

є можливiсть вiдстрочити зобов'язання з погашення кредитiв на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

Первiсно довгостроковi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює амортизованiй вартостi суми платежiв. Первiсно безпроцентнi векселi, безпроцентна 

довгострокова кредиторська заборгованiсть та процентнi банкiвськi кредити визнаються за - 

амортизованою вартiстю застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Первiсна вартiсть 

зобов'язань включає також витрати по угодi, безпосередньо з нею пов'язанi. У подальшому суми 

фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю та будь-яка рiзниця мiж 

чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом 

перiоду дiї запозичень. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв, а також 

комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. Сума амортизацiї 

включається до складу фiнансових витрат в Звiтi про фiнансовi результати.  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Товариства без оголошеної ставки вiдсотка 

погашається, в основнiй своїй масi, в термiни, що не перевищують 90 днiв. Торгова та iнша 

кредиторська заборгованiсть термiном до одного року вiдображається по номiнальнiй вартостi, 

оскiльки вплив дисконтування в цьому випадку є несуттєвим. 

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором 



на умовах, що суттєво вiдрiзняються або якщо умови наявного фiнансового зобов'язання суттєво 

змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та 

початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається в Звiтi про 

фiнансовi результати. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, якi на вибiр Товариства при початковому 

визнаннi були класифiкованi до моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки 

не пiдлягають рекласифiкацiї. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання заборгованостi, 

визначеної в договорi, або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.  

При припиненнi визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого 

iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та 

прийнятi зобов'язання, визнається у прибутку чи збитку звiтного перiоду.  

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають виданi безпроцентнi векселi, торгову та iншу 

кредиторську заборгованiсть.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, на початок визнається за справедливою, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

Аванси отриманi 

Аванси, отриманi вiд замовникiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом 

вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. 

Аванси отриманi облiковуються за первiсно одержаними сумами без врахування ПДВ оскiльки 

очiкується, що розрахунки за такими сумами будуть здiйсненi шляхом постачання вiдповiдних 

товарiв чи послуг. 

Iншi поточнi зобов'язання 

До iнших поточних зобов'язань вiдносяться розрахунки з державними цiльовими фондами 

(лiкарнянi), за виконавчими листами, за iншими зобов'язаннями тощо. 

5.8.3 Використання справедливої вартостi 

Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за 

передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу активу або передачi зобов'язання 

вiдбувається  

" на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або 

" за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або 

зобов'язання. 

У Товариства має бути доступ до головного або найсприятливiшого ринку. Товариство оцiнює 

справедливу вартiсть активу або зобов'язання, користуючись припущеннями, якими 

користувалися б учасники ринку, складаючи цiну активу або зобов'язання, та припускаючи, що 

учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi 

нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом 

найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому 

учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще. Товариство 

застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, 

щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних 



даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 

Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 

звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на основi 

вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому: 

" цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 

зобов'язання; 

" моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 

вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; 

" моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що 

вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. 

У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, 

Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно аналiзуючи 

класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки 

справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувало активи та 

зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також 

застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище. 

5.9. 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. 

5.10. Акцiонерний капiтал 

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

Товариства класифiкуються як пайовi iнструменти. 

Зареєстрований статутний капiтал Товариства визнаний за iсторичною вартiстю. 

5.11. Нерозподiлений прибуток 

Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод 

дiяльностi. 

5.12. Капiтал у дооцiнках 

Фонд переоцiнки основних засобiв формується при переоцiнцi груп основних засобiв. При 

припиненнi визнання активу частину резерву з переоцiнки основних засобiв, що вiдноситься до 

вибуваючих активiв, перекласифiкується в нерозподiлений прибуток. 

Якщо актив використовується, то переноситься частина фонду з переоцiнки основних засобiв. 

Сума перенесеного приросту є рiзницею мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi 

переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на пiдставi його 

iсторичної вартостi. 

5.13. Дивiденди 

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати 

остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на 

загальних зборах. 

Дивiденди, оголошенi впродовж звiтного перiоду, визнаються як розподiлена частина чистого 

прибутку мiж акцiонерами вiдповiдно до їх часток володiння в акцiонерному капiталi. Сума 

оголошених, але не виплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за 

звiтний перiод, оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження керiвництвом фiнансової 

звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на звiтну дату, але розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

5.14. 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 

вiдпусток не дисконтується.  

5.15. Умовнi зобов'язання та активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi 

вигоди, не є значними. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в 

Примiтках, якщо iснує значна ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд.  

Нi умовних зобов'язань, нi умовних активiв станом на 31.12.2020р. Товариство не має. 

5.16. 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. 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi 



працiвникiв та короткострокових виплат працiвникам), якi пiдлягають сплатi пiсля закiнчення 

трудової дiяльностi. 

Якщо працiвник надав послуги Товариству протягом облiкового перiоду, то недисконтовану суму 

короткострокових виплат працiвникам, очiкуваних до сплати в обмiн на цi послуги, Товариство 

визнає: 

" як зобов'язання (нарахованi витрати) пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

Якщо вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство визнає це 

перевищення як актив (сплаченi авансом витрати) тiєю мiрою, якою цей аванс приведе, 

наприклад, до зменшення майбутнiх платежiв або грошового вiдшкодування;  

" як витрати, якщо iнший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у 

собiвартiсть активу (наприклад, МСБО 2 "Запаси" та МСБО 16 "Основнi засоби").  

Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам у формi оплачуваної 

вiдсутностi на роботi таким чином: 

" у разi накопиченої оплати за перiоди вiдсутностi, якщо працiвники надають послугу, яка 

збiльшує їхнi права на майбутню оплату перiодiв вiдсутностi; 

" у разi ненакопичуваної оплати перiодiв вiдсутностi, якщо працiвник вiдсутнiй на роботi. 

Товариство може компенсувати працiвникам вiдсутнiсть з рiзних причин, включаючи вiдпустки, 

хворобу та нетривалу непрацездатнiсть, декретнi вiдпустки для батька або матерi, вiдправлення 

функцiй присяжного засiдателя та вiйськову службу. 

Права на компенсацiї за вiдсутнiсть подiляються на двi категорiї: накопичуванi й ненакопичуванi. 

Накопичуванi оплати перiодiв вiдсутностi - це такi, що переносяться на майбутнi перiоди та 

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

повнiстю. Накопичуванi оплати перiодiв вiдсутностi в Товариствi є гарантованими (за 

законодавством про працю працiвникам надається право отримати грошовi виплати за 

невикористане право при звiльненнi). Зобов'язання виникає з того моменту, як працiвники 

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

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.  

5.17. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

Товариство бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен 

здiйснювати на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду у 

виглядi єдиного соцiального внеску, розрахованого як процентна частка вiд загальної суми 

заробiтної плати. Ця пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Зазначенi суми 

визнаються витратами в перiодi їх нарахування. Пiсля виходу на пенсiю усi пенсiйнi виплати 

здiйснюються державним Пенсiйним фондом України. Товариство не має яких-небудь 

додаткових угод щодо пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй системi 

України. 

5.18. Визнання доходiв 

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

перетiкань реактивної електричної енергiї ,наданням послуг 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. В момент укладення договору Товариство визначає, чи виконує воно 

обов'язок до виконання протягом перiоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до виконання 

не виконується протягом перiоду, Товариство виконує обов'язок до виконання в певний момент 

часу. Товари, роботи або послуги вважаються переданими, коли (або в мiру того, як) покупець 

отримує контроль над ними. Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням 

активу та отримувати практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе 



спроможнiсть заборонити iншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу та 

отримувати вигоди вiд нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження 

грошових коштiв або економiя грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi 

безпосередньо чи опосередковано багатьма способами, наприклад, шляхом: 

" використання активу для виробництва товарiв, виконання робiт або надання послуг (у 

тому числi державних послуг); 

" використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв; 

" використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат; 

" продажу або обмiну активу; 

" надання активу у заставу як забезпечення позики; та 

" утримання активу. 

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 

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). 

Торгова дебiторська заборгованiсть - є правом Товариства на компенсацiю, яке є безумовним 

(настання моменту, коли така компенсацiя стає належною до оплати, обумовлене тiльки часом). 

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. Наразi застосовується пiдхiд 

"витрати-плюс". Необхiдна виручка ОСР включає покриття витрат, в тому числi на придбання 

електроенергiї для компенсацiї технологiчних втрат, податкову амортизацiю, прибуток, достатнiй 

для виконання iнвестпрограми разом з iншими джерелами, та податок на прибуток. 

Тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї та структура витрат вказаних тарифiв для 

Товариства, як лiцензiата з розподiлу електричної енергiї на 2019 та 2020  рiк установлювалися 

НКРЕКП та затверджувалися вiдповiдними постановами Регулятора. НКРЕКП тричi 

затверджувала тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї 2019 роцi та двiчi в 2020 роцi. 

" з 01.01.2019 року тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для 1 класу напруги 

становив 142,50 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 806,45 грн/МВт*год.; 

" з 01.07.2019 року НКРЕКП були встановленi наступнi тарифи на послуги з розподiлу 

електричної енергiї: для 1 класу напруги - 79,49 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 629,54 

грн/МВт*год. Зниження вищевказаних тарифiв пов'язано з включенням витрат на послуги 

оператора передачi та введенням в дiю постанови КМУ у червнi 2019 року, яка передбачала 

покладання спецiальних обов'язкiв щодо компенсацiї на закупiвлю ТВЕ на її розподiл; 

" з 01.10.2019 року змiнено тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї у зв'язку iз 

включенням до структури тарифiв на послуги з розподiлу витрат послуги з диспетчерського 

управлiння та зниженням величини витрат на послуги оператора передач iз-за перегляду тарифу 

на передачу у меншу сторону, вiдповiдно тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для 1 



класу напруги склали 78,28 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 616,09 грн/МВт*год.  

" з 01.01.2020 року тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для 1 класу напруги 

становив 155,12 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 914,58 грн/МВт*год.; 

" з 01.08.2020 року НКРЕКП були встановленi наступнi тарифи на послуги з розподiлу 

електричної енергiї: для 1 класу напруги - 146,17 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 894,31 

грн/МВт*год. . 

Послуги з приєднання у 2019 роцi розраховувались за ставками, встановленими Постановою 

НКРЕКП "Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужностi та ставок 

плати за лiнiйну частину приєднання на 2019 рiк" вiд 28.12.2018 р. № 2068 та Постановою 

НКРЕКП "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2019 рiк" № 2069 вiд 

28.12.2018 р.  

Послуги з приєднання у 2020 роцi розраховувались за ставками, встановленими Постановою 

НКРЕКП "Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужностi та ставок 

плати за лiнiйну частину приєднання на 2020 рiк" вiд 22.11.2019 р. № 2461 та Постановою 

НКРЕКП "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2020 рiк" № 2460 вiд 

22.11.2019 р.  

Вартiсть додаткових робiт i послуг, пов'язаних з лiцензованою дiяльнiстю, у 2019 та 2020 роцi 

розраховувалась згiдно з "Методикою розрахунку вартостi робiт з пiдключення електроустановок 

споживачiв до електричних мереж лiцензiата та iнших додаткових робiт i послуг, пов'язаних iз 

лiцензованою дiяльнiстю", затвердженою постановою НКРЕ вiд 25.12.2008 р. № 1522 та 

"Методикою розрахунку вартостi робiт з пiдключення електроустановок споживачiв до 

електричних мереж лiцензiата та iнших додаткових робiт i послуг, пов'язаних iз лiцензованою 

дiяльнiстю", затвердженою постановою НКРЕКП вiд 29.12.2017 р. № 1618.   

Вартiсть iнших робiт i послуг у 2019 та 2020  роцi розраховувалась з використанням ГНД 

34.05.102-2003 "Правила визначення вартостi ремонту i технiчного обслуговування електричних 

мереж", затвердженими Наказом Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 22.12.2003 р. № 

770 та iнших нормативних документiв.  

5.18.1 Доходи вiд розподiлу електроенергiї 

Оператор системи розподiлу - юридична особа, вiдповiдальна за безпечну, надiйну та ефективну 

експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток системи розподiлу i забезпечення 

довгострокової спроможностi системи розподiлу щодо задоволення обгрунтованого попиту на 

розподiл електричної енергiї.  

Результатом розподiлу електричної енергiї на роздрiбному ринку є забезпечення можливостi 

отримання вiдповiдним суб'єктом необхiдного обсягу електричної енергiї та рiвня електричної 

потужностi iз забезпеченням параметрiв якостi електропостачання, якi вiдповiдають 

установленим стандартам, та категорiї надiйностi електрозабезпечення вiдповiдно до договору в 

точках приєднання електроустановок учасникiв роздрiбного ринку. 

Дохiд вiд надання послуг з розподiлу електроенергiї визнається за принципом нарахування, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що Товариство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням 

операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається за вирахуванням 

податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Сума доходу визначається на пiдставi застосування тарифiв на розподiл електроенергiї, 

затверджених НКРЕКП.  

Методика визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i 

затвердженому коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати 

пiд вплив соцiально-полiтичних чинникiв. 

 

5.18.2 Дохiд вiд надання послуг  

Надання послуг приєднання це послуги щодо приєднання клiєнтiв до електричних мереж системи 

розподiлу. Товариство визнає дохiд у момент пiдписання Товариством та клiєнтом акту наданих 

послуг вiдповiдно до умов договору та обсягiв (коли клiєнт отримує контроль над результатом 



виконання послуг, у виглядi пiдключення до мережi. Товариство вважає, що моментом передачi 

контролю над результатом виконання послуг є момент передачi клiєнтом усiх ризикiв та вигiд вiд 

виконання умов укладених договорiв та у Товариства не залишається нiяких зобов'язань за цим 

договором).  

Дохiд вiд надання послуг по монтажу, ремонту та технiчному обслуговуванню визнається 

Товариством на момент переходу до покупця (замовника) суттєвих ризикiв та вигод, що 

випливають з права власностi пiсля завершення надання послуг вiдповiдно до умов договору та 

обсягiв наданих послуг. 

5.18.3 Дохiд вiд реалiзацiя товарiв 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки i передачi прав власностi на них 

покупцю, коли iстотнi ризики й вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.  

5.18.4 Залишки за договорами з клiєнтами  

Торгова дебiторська заборгованiсть - є правом Товариства на компенсацiю, яке є безумовним 

(тобто, настання моменту, коли така компенсацiю стає належною до оплати, обумовлене тiльки 

часом). 

Договiрне зобов'язання (зобов'язання по договору) - це зобов'язання Товариства передати товари 

або послуги клiєнту, за якi Товариство одержало компенсацiю (або настав термiн сплати такої 

суми) вiд клiєнта. Якщо клiєнт оплачує компенсацiю ранiше, нiж Товариство передає товар чи 

послугу клiєнту, визнається це зобов'язання по договору в момент здiйснення платежу або в 

момент, коли платiж стає належним до оплати (залежно вiд того, що вiдбувається ранiше). 

Зобов'язання по договору визнається доходом вiд реалiзацiї, коли Товариство виконує свої 

зобов'язання по договору з клiєнтом. 

5.18.5 Iстотний компонент фiнансування 

В договорах Товариства вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування. Як правило, Товариство 

отримує короткостроковi аванси вiд своїх клiєнтiв до трьох мiсяцiв. Використовуючи практичний 

пiдхiд у МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", Товариство не налаштовує обiцяну суму 

винагороди за наслiдки значної фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент початку 

контракту, перiод мiж передачею обiцяного товару або послуги клiєнту оплатою за такий товар, 

або послугу буде рiк або менше. 

5.19. Визнання витрат 

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 

позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi 

витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

5.20. Винагороди працiвникам 

Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок України, щорiчнi вiдпускнi i лiкарнянi, премiальнi 

нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Товариства. 

5.21. Податок на прибуток 



У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток були нарахованi вiдповiдно до вимог податкового 

законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинностi станом на звiтнi дати. 

Витрати з податку на прибуток в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) 

складаються з поточного податку та змiн у сумi вiдстрочених податкiв. 

5.21.1 Поточний податок на прибуток 

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за звiтний перiод оцiнюються 

в сумi, передбаченiй до вiдшкодування фiскальними органами або до сплати фiскальним органам.  

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (i 

податкового законодавства), якi набули чинностi або фактично дiяли на звiтну дату. Поточний 

податок на прибуток розраховується вiдповiдно до податкового законодавства України. Згiдно з 

Податковим кодексом України на 2020 рiк була встановлена ставка податку на прибуток 18% 

(2019 рiк - 18%). 

5.21.2 Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 

тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей 

фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається по всiх оподатковуваних тимчасових податкових 

рiзницях, крiм випадкiв, коли: 

" вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, або 

активу чи зобов'язання в господарської операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток 

або збиток; 

" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi 

компанiї, асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо можна 

контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна ймовiрнiсть того, що 

тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiх тимчасових рiзницях, якi пiдлягають 

вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами та невикористаними податковими 

збитками, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний 

прибуток, вiдносно до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, 

невикористанi податковi пiльги та невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: 

" вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi пiдлягають 

вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що виникло не 

внаслiдок об'єднання бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на 

бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; 

" вiдносно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi 

компанiї, а також iз часткою участi в спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи 

визнаються, тiльки якщо iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть 

вiдшкодованi в осяжному майбутньому та буде мати мiсце оподатковуваний прибуток, вiдносно 

якого можна застосувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та 

знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

використати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 

Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй 

мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток 

дозволить використати вiдстроченi податковi активи.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються по визначених законодавством 

податковим ставках, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в якому 

актив буде реалiзований, а зобов'язання погашене, на основi податкових ставок (i податкового 

законодавства), якi станом на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складi прибуткiв або 



збиткiв, також не визнається в складi прибуткiв або збиткiв. Статтi вiдстрочених податкiв 

визнаються у вiдповiдностi до операцiй за якими вони виникають або в складi iншого сукупного 

доходу, або безпосередньо в капiталi. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного 

юридичного права зараховувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових 

зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим 

органом тому самому суб'єкту господарювання. 

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Товариство використовувало 

ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, якi 

призвели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань. 

5.22. 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. 

5.23. Iншi податки 

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

компонент операцiйних витрат. 

5.24. 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. 

5.25. 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. 

Станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, який закiнчився на зазначену дату, чистий дохiд вiд 

реалiзацiї вiд сегменту "Розподiл електроенергiї" становлять 88,6 % (2019 рiк - 86%) 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. 

5.26. Оцiнка економiки як гiперiнфляцiйної 

Товариство визначає, що фiнансова звiтнiсть вiдноситься до гiперiнфляцiйної економiки, та 

застосовує вимоги МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у разi наявностi 

вiдповiдного рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фiнансової полiтики та затверджує нацiональнi положення (стандарти) 

бухгалтерського облiку, або якщо у звiтному перiодi одночасно iснували хоча б три з наведених 

нижче пiдстав: 

" основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi 

немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; 

" кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод перевищує 100 % i на звiтний рiк 

припадає не менше 25% такого приросту. 



" вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; 

" основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. У галузi дiяльностi Товариства поширена практика 

наведення цiн в iноземнiй валютi; 

" продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi 

компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, 

навiть якщо цей строк є меншим трьох мiсяцiв. 

Зважаючи на вiдсутнiсть визначеної кiлькостi факторiв для оцiнки економiки України 

гiперiнфляцiйною та на вiдсутнiсть вiдповiдного рiшення центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, Товариство не визнає, що його окрема 

фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк вiдноситься до гiперiнфляцiйної економiки, та не проводить 

перерахунки показникiв вiдповiдно до вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї". 

5.27. Перегляд порiвняльних даних  

У разi необхiдностi в порiвняльних даних за минулий рiк внесяться змiни вiдповiдно до змiн у 

презентацiї в поточному роцi. Цi змiни порiвняльних даних мають бути проведенi в межах 

окремих статей з позначенням суттєвостi впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Змiни, якi 

будуть проведенi в розрiзi рiзних статей фiнансової звiтностi мають бути розкритi у вiдповiдних 

Примiтках. 

5.28. Подiї пiсля звiтної дати 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi 

надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i якi не впливають на фiнансову 

звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi 

подiї суттєвi. 

5.29. Змiни в облiковiй полiтицi  

Протягом 2020 року змiни до облiкової полiтики не вносились. 

6. НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЇ 

Облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.  

Декiлька змiн до МСФЗ та тлумачень також вступили у силу у 2020 р., але вони не мали впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. Товариство не застосовувало достроково стандарти, змiни та 

тлумачення, що були випущенi, але не вступили в силу. 

Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi 

При складаннi цiєї звiтностi, Товариство застосовувало всi стандарти та iнтерпретацiї, якi були 

чинними для перiодiв, починаючи iз 1 сiчня 2020 р.  

На дату ухвалення цiєї  фiнансової звiтностi, перелiченi нижче МСФЗ, КТМФЗ та поправки були 

випущенi, але ще не вступили в силу. Керiвництво вважає, що застосування цих поправок та 

стандартiв не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариствау наступних перiодах: 

Стандарт або змiни Дата набрання чинностi (з) 

Посилання на Концептуальну основу фiнансової звiтностi - Змiни до МСФЗ 3 1 сiчня 2022 

р. 

Основнi засоби: Продаж перед цiльовим використанням - Поправки до МСБО 16 1 сiчня 2022 

р. 

Обтяжливi контракти - Витрати на виконання контракту - Змiни до МСБО 37 1 сiчня 2022 

р. 

МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - Перше 

застосування МСФЗ дочiрньою компанiєю 1 сiчня 2022 р. 

МСБО 41 "Сiльське господарство" - Оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi  1 

сiчня 2022 р. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiйнi включенi в "10% тест " на припинення визнання 

фiнансового зобов'язання 1 сiчня 2022 р. 



МСФЗ 17 "Страховi контракти" 1 сiчня 2023 р. 

Змiни до МСБО 1: Класифiкацiя зобов'язань як поточних та довгострокових 1 сiчня 2023 р. 

 

7. 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 2019 року                             17196 17196 

Придбання                                             4143 4143 

Припинення визнання                                      - - 

На 31 грудня 2020 року                             21339 21339 

Амортизацiя та знецiнення  

На 31 грудня 2019 року                              (9765) (9765) 

Нараховано амортизацiї                             (2 257) (2 257) 

Припинення визнання                                     - - 

На 31 грудня 2020 року                            (12022) (12022) 

Чиста балансова вартiсть  

На 31 грудня 2019 року                                7431 7431 

На 31 грудня 2020 року                                9317 9317 

 

Протягом звiтного року нематерiальнi активи Товариства зросли за рахунок придбання 

програмного забезпечення загальною вартiстю 4 143 тис. грн. Балансова вартiсть статтi оцiнена в 

сумi 9 317 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 2 168 тис. грн. та "Адмiнiстративнi витрати" в сумi 88 

тис. грн. звiту про фiнансовi результати.   

Станом на 31 грудня 2020 року стосовно нематерiальних активiв була проведена перевiрка на 

предмет їх знецiнення. За результатами перевiрки Товариство не виявило збиткiв вiд знецiнення 

нематерiальних активiв.  

8. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

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

стан: 

(тис. грн.) 

Показник                                                                2020 рiк 2019 рiк 

На 1 сiчня                                                                    37304   25780 

Надходження                                                                 523559 456374 

Перекласифiковано до складу основних засобiв 523559 456374 

Перекласифiковано до складу оборотних активiв - - 

Списання та iнше вибуття                                                  520461 444850 

Знецiнення                                                                    - - 

На 31 грудня                                                                   40402   37304 

 

Незавершанi капiтальнi iнвестицiї включають в себе: 

 

Показники Балансова вартiсть на 1 сiчня Надход 

ження Вибуття при введеннi в експлуатацiю Балансова вартiсть на 31 грудня 

2020 рiк 



Капiтальне будiвництво  10686 231205 227145 14746 

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (створення) основних засобiв  33 6226 6259 - 

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (створення) iнших необоротних матерiальних активiв  1548

 17308  17402 1454 

Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи  - 4143 4143 - 

Авансовi платежi за необоротнi активи 1469 6029 4143 3355 

Авансовi платежi за капiтальне будiвництво 23568 258648 261369 20847 

Всього 37304 523559 520461 40402 

2019 рiк 

Капiтальне будiвництво  17918 184244 191476 10686 

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (створення) основних засобiв  44 6462  6473  33 

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (створення) iнших необоротних матерiальних активiв  3468

 13343  15264 

 1548 

Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи  - 1671 1671 - 

Авансовi платежi за необоротнi активи 1605 1535 1671 1469 

Авансовi платежi за капiтальне будiвництво 2745 249119 228295 23568 

Всього 25780 456374 444850 37304 

 

 

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

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

(тис. грн.) 

Показник Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар  Iншi основнi засоби Всього 

 

Валова (первiсна) вартiсть 

На 31 грудня 2019 року 1 515 896 906 504 93 077 91 565 38 379 2 645 421 

Надходження 144 365 82 618  3 966 2 451 17 392 250 792 

Переоцiнка - - - - - - 

Вибуття (2 018) (2 748) (553) (294) (15 302) (20 925) 

На 31 грудня 2020 року 1 658 243 986 374 96 490 93 722 40 459 2 875 288 

Накопичений знос 

На 31 грудня 2019 року (640 045) (484 243) (66 133) (53 713) (37 843)

 (1 281 977) 

Нараховано  

за рiк (81 176) (40 354) (6 119) (8 177) (17 423) (153 249) 

Переоцiнка - - - - - - 

Вибуття 1 229 2 608 553 294 15 261 19 945 

На 31 грудня 2020 року (719 992) (521 989) (71 699) (61 596) (40 005)

 (1 415 281) 

Балансова (залишкова) вартiсть 

На 31 грудня 2019року 875 851 422 261 26 944 37 852 536 1 363 444 

На 31 грудня 2020 року 938 251 464 385 24 791 32 126 454 1 460 007 

 

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

грн. для придбаних до 1 сiчня 2016 року) загальною первiсною вартiстю 37535 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 грудня 2019 року - 529 тис. грн. та станом на 31 грудня 2020 року - 447 тис. 

грн. 

Товариство враховує у складi основних засобiв i переданi йому споживачами електроенергiї 

активи, якi використовуються при здiйсненнi основної дiяльностi та вiдповiдають визначенню 

активу. Первiсна балансова вартiсть цих активiв оцiнюється по їх справедливiй вартостi, 

визначенiй на основi їх ринкової цiни на дату отримання контролю над ними. Сума визнаних у 

2019 роцi таких активiв та вiдповiдно, доходу склала 44 тис. грн. (в 2020 роцi цей показник 

становить 0 тис. грн.). 

Товариство у 2020 роцi 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 "Iншi необоротнi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

Вiдповiдно до планiв закупiвель згiдно iнвестицiйної програми на 2020 рiк Товариство планує 

витратити на закупiвлю або впровадження основних засобiв у 2020 роцi кошти на суму 85 510 тис. 

грн. (без ПДВ). 

10. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 

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

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019рiк 

Залишок на 01 сiчня  3 086 3 028 

Придбання (наступнi витрати) - - 

Чистий збиток (прибуток) вiд коригування справедливої вартостi - 58 

Залишок на 31 грудня   3086 3 086 

Орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi 449 432 

 

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 2019 роцi. Справедлива вартiсть об'єктiв 

нерухомостi не визначалась на основi операцiй, що спостерiгаються на ринку, через характер 

нерухомостi та вiдсутнiсть порiвняльних даних. Оцiнювачами був застосований дохiдний пiдхiд 

для визначення справедливої вартостi. 

При цьому як основнi вихiднi данi оцiнювачами була використана безризикова ставка дохiдностi 

3,9% скоригована на вiдповiднi премiї i ризики та iнфляцiю в розмiрi 8%.  

11. АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ  

На вимогу Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 р. з 01 сiчня 2019 року 

в Українi вiдбулося вiдокремлення видiв дiяльностi з розподiлу та постачання електричної енергiї 

в iснуючих вертикально-iнтегрованих енергопостачальних компанiях. Так, розподiл електричної 

енергiї тепер здiйснюють оператори систем розподiлу (суб'єкти природних монополiй), а 

постачання електричної енергiї споживачам - окремi вiд операторiв систем розподiлу юридичнi 

особи - електропостачальники. 

Для здiйснення на територiї Тернопiльскої областi дiяльностi з постачання електричної енергiї та 

надання унiверсальних послуг Товариство придбало у травнi 2018 року ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" з часткою володiння 100% та статутним капiталом 10 тис. грн. Внески 

у створення статутного капiталу були внесенi грошовими коштами у повному обсязi 31.05. 2018 

року. 

На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13 квiтня 2017 року № 



2019-VIII ВАТ "Тернопiльобленерго" зобов'язане здiйснити продаж 100% частки статутного 

капiталу ТОВ "Тернопiльелектропостач" не пов'язанiй особi. З метою виконання законодавчої 

норми, вiдповiдно до якої ВАТ "Тернопiльобленерго" втрачає право з 11.06.2020 р. володiти чи 

управляти часткою в статутному капiталi постачальника ТОВ "Тернопiльелектропостач" 

рiшенням Правлiння Товариства 100% частки статутного капiталу ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" була класифiкована в бухгалтерському облiку, як актив, утримуваний 

для продажу на пiдставi дотримання вимог, якi висуваються до вiдповiдних активiв МСФЗ 5, так 

як його балансова вартiсть буде вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. У рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк даний актив оцiюється за балансовою 

вартiстю - тобто - 10 000 (десять тисяч) гривень. Вартiсть частки в Статутному капiталi ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" в сумi 10 000 (десять тисяч) гривень, рекласифiковано iз рядка 1030 

"Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" роздiлi I звiту про фiнансовий стан до рядку 1104 "Товари 

для продажу" роздiлу II звiту про фiнансовий стан. 

12. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Розкриття iнформацiї з рядку 1040 "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" Звiту про 

фiнансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Позики, виданi по амортизованiй вартостi 1 2 

    з них: необоротнi активи 1 2 

               оборотнi активи - - 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками за виданими позиками не передбачає 

номiнальної процентної ставки i дисконтується до її чистої приведеної вартостi з використанням 

ефективної процентної ставки, що на дату реструктурування приблизно дорiвнює дiючим нормам 

доходностi фiнансових iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та характеристики, 

включаючи якiсть кредитiв, залишковий строк погашення з фiксованою договiрною ставкою, 

залишковий строк погашення основної суми, а також валюту. Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з працiвниками за виданими позиками буде погашена в 2021 роцi. 

13. ЗАПАСИ 

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

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Сировина i матерiали 8 470 6 120 

Запаснi частини 5 771 6 191 

Iншi запаси 2 668 3 873 

Всього запаси за рядком 1100 звiту про фiнансовий стан 16 909 16 184 

Протягом звiтного року Товариством були визнанi витратами запаси на загальну суму 60027 тис. 

грн.  

Станом на 31 грудня 2020 року резерв пiд знецiнення товарно-матерiальних запасiв не 

створювався. 

 

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

продажу, опис якого наведено у Примiтцi 11. 

14. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

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

послуги" та рядку 1130 "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" звiту про фiнансовий 

стан: 



 (тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня 

 2019 року 

Торгова дебiторська заборгованiсть короткострокова по номiнальнiй вартостi 4435 21936 

Резерв сумнiвних боргiв (1086) ( 317) 

Разом фiнансовi активи по балансовiй вартостi 3349 21619 

Заборгованiсть в розрахунках з бюджетом та фондами соцiального страхування 5986 20 

Аванси постачальникам по номiнальнiй вартостi 16312 22175 

Резерв сумнiвної заборгованостi  (152) (3) 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть по номiнальнiй вартостi 1485 519 

Резерв сумнiвних боргiв (22) (186) 

Разом нефiнансова дебiторська заборгованiсть 23609 22525 

Разом дебiторська заборгованiсть по балансовiй вартостi 26958 44144 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена таким чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

За електричну енергiю, в т.ч. 621 18693 

  заборгованiсть юридичних осiб 150 17686 

  заборгованiсть фiзичних осiб 471 1007 

За послугу з розподiлу електроенергiї 1192 1039 

За реактивну енергiю 1757 1323 

Iнша 865 881 

Резерв сумнiвних боргiв (1086) (317) 

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

про фiнансовий стан 3349 21619 

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

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

вiдносяться до цiєї частини операцiй Товариства розкритi в Примiтках 17 та 28.1. 

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

зв'язку iз чим проценти на неї не нараховуються. 

За дебiторською заборгованiстю номiнальною вартiстю 3904 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 

року було визнано знецiнення шляхом об'єднання активiв в групи з подiбними характеристиками 

кредитного ризику та оцiнки їх на зменшення корисностi у сукупностi виходячи з норм, 

прийнятих облiковою полiтикою. На суму знецiнення був створений резерв. 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена таким чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

За розрахунками за електроенергiю 12 353 8 941  

За роботи i послуги 1 637 1 007 

За розрахунками щодо запасiв 1 563 11 478 

Iнша забогованiсть 607 746 

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

стан 16 160 22 172 

 

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



частину складають розрахунки за фiнансованими з бюджету сумами  допомог з тимчасової 

непрацездатностi, якi складають на 31.12.2020р. 1 434 тис. грн.. 

Змiни в резервi сумнiвних боргiв протягом звiтного року наведенi нижче: 

 (тис. грн.) 

Залишок на 31 грудня 2019 року 506 

Нараховано за рiк 1 142 

Списанi суми (388)  

Вiдновлення невикористаних сум - 

Залишок на 31 грудня 2020 року 1 260 

До дебiторської заборгованостi з бюджетом (рядок 1135 звiту про фiнансовий стан) вiдесено 5986 

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

спецiальне використання водних ресурсiв, екологiчний податок, податок на прибуток. 

15. ГРОШОВI КОШТИ 

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

рахунках в банках.  

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 34659 27063 

Грошовi кошти в касi 9 9 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за рядком 1165 звiту про фiнансовий стан 34668

 27072 

Станом на 31 грудня 2020 року всi грошовi кошти в банках та в касi в нацiональнiй валютi 

складали 34 667 608 грн.  

Товариство здiйснює дiяльнiсть на ринку, що регулюється державою в особi НКРЕКП. До 

31.12.2018 року для контролю виконання зобов'язань Товариства перед ДП "Енергоринок" за 

придбану електроенергiю, всi кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходили 

виключно на розподiльчi рахунки. При вiдсутностi простроченої заборгованостi перед ДП 

"Енергоринок", всi кошти, що надходили вiд споживачiв, перераховувались на поточний рахунок. 

Починаючи з 01.01.2019 року Товариство не зобов'язано здiйснювати розрахунки через 

розподiльчi рахунки в зв'язку зi змiною виду дiяльностi. Обмеження щодо використання 

грошових коштiв на рахунках Товариства на звiтну дату вiдсутнi. 

В 2019 та 2020 роках Товариство не проводила суттєвих негрошових операцiй.  

16. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

16.1 Зареєстрований капiтал 

Iнформацiя про випущений капiтал характеризується наступним чином: 

Акцiонерний капiтал (рядок 1400 звiту про фiнансовий стан) затверджений, випущений i 

повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна вартiсть): 

 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, грн. 0,25 0,25 

Кiлькiсть простих акцiй, шт 61 088 160 61 088 160 

Величина зареєстрованого капiталу, тис. грн. 15 272 15 272 

Статутний капiтал Товариства сформований в результатi перетворення Тернопiльського 

обласного пiдприємства електричних мереж в Державну акцiонерну енергетичну компанiю 

(ДАЕК) "Тернопiльобленерго". На момент перетворення всi акцiї належали державi в особi 

Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.  

В процесi проведення приватизацiї 29 933 800 шт. акцiй, або 49,001 вiдсоткiв були викупленi 



приватними акцiонерами.  

Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.02.2013 р. №126, акцiї у кiлькостi 15 

272 041 штук (25 вiдсоткiв плюс 1 акцiя) були переданi вiд Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Енергетична компанiя України" Фонду державного майна України.  

Станом на 31 грудня 2020 року 31 154 360 шт. акцiй (50,999 вiдсоткiв) продовжують перебувати у 

власностi держави в особi Фонду державного майна України (51,0 вiдсоток).  

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

статутного капiталу немає.  

Протягом звiтного перiоду не змiнювались розмiр статутного капiталу та номiнальна вартiсть 

акцiй. 

Структура акцiонерного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв 

представлена таким чином: 

 

Власники акцiй на 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2019 року 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння, % Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння, % 

Фонд державного майна 3115436 50,9990 3115436 50,9990 

Bikontia Enterprises Limited 15265930 24,9900 15265930 24,9900 

Larva Investments Limited 9224464 15,1002 9224464 15,1002 

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 Товариства 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 та, вiдповiдно, керiвництво не має можливостi розкрити iнформацiю про структуру 

акцiонерного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв. 

Власники акцiй мають право на отримання дивiдендiв та право одного голосу на акцiю при 

прийняттi рiшень на зборах акцiонерiв Товариства. Iнформацiя про виплату дивiдедiв та стан 

розрахункiв з акцiонерами наведена в Примiтцi 17 фiнансової звiтностi. 

Базовий прибуток (збиток) на акцiю розраховано шляхом дiлення чистого прибутку (збитку) за 

рiк на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу упродовж звiтного року. Розбавлений 

прибуток (збиток) на акцiю вiдображає можливе зниження рiвня прибутковостi (збiльшення 

збитку) простої акцiї в наступному звiтному перiодi. Товариство не має конвертованих цiнних 

паперiв, привiлейованих акцiй або договорiв купiвлi-продажу простих акцiй за цiною, нижчою вiд 

їх ринкової вартостi, якi могли б вплинути на розрахунок розбавленого прибутку (збитку) на 

акцiю. Нижче наведено iнформацiю про прибуток i кiлькiсть акцiй, яка використана в 

розрахунках базового прибутку (збитку) на акцiю: 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Чистий прибуток, тис. грн. 1,19511 0,01046 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу  61 088 160 61 088 160 



Прибуток в розрахунку на одну акцiю Товариства складав: 

  за 2020 рiк  - 1,19511 грн. (73 006 755 грн. / 61 088 160 шт.); 

  за 2019 рiк - 0,01046 грн. (638 953 грн. / 61 088 160 шт.). 

 

16.2 Капiтал в дооцiнках  

Рух капiталу у дооцiнках за 2020 та 2019 роки (рядок 1405 звiту про фiнансовий стан): 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

На 1 сiчня року 1 061 445 525 346 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв - 536 802 

Використання дооцiнки необоротних активiв при списанi основних засобiв з дооцiнки (1 

517) (703) 

На 31 грудня року 1 059 928 1 061 445 

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. Передостання переоцiнка проводилась 

станом на 31 грудня 2013 року. Остання дооцiнка проводилась станом на 31.12.2018 року. 

Капiтал в дооцiнках не може бути використаний на виплату дивiдендiв.  

16.3 Додатковий капiтал  

В складi додаткового капiталу (рядок 1410 звiту про фiнансовий стан) 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.  

16.4 Резервний капiтал  

Законодавством України та статутом Товариства передбачене створення резервного фонду за 

рахунок прибутку у розмiрi "... не менше 25 вiдсоткiв..." вiд величини статутного капiталу за 

рахунок щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку в розмiрi 5 %. Однак, в зв'язку iз тим, що 

збори акцiонерiв у звiтному та попереднiх роках не вiдбулися, рiшення про вiдрахування у 

резервний фонд не проводились. 

16.5 Нерозподiлений прибуток  

Рух нерозподiленого прибутку (рядок 1420) Звiту про фiнансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019рiк 

На 1 сiчня року 100 351 111 523 

Виплати власникам (дивiденди) (163) (12 514) 

Використання дооцiнки необоротних активiв 1 517 703 

Чистий прибуток  73 007 639 

На 31 грудня року 174 712 100 351 

17. ДИВIДЕНДИ 

Згiдно законодавства України акцiонери Товариства мають право на отримання дивiдендiв за 

рахунок нерозподiленого прибутку.  

Рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам в 2020 роцi не приймалось.  

Вiдповiдно до Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 

2006 року № 185-V господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права 

держави, до 1 травня року, що настає за звiтним, приймають рiшення про вiдрахування не менше 

30 вiдсоткiв чистого прибутку на виплату дивiдендiв та сплачують до Державного бюджету 

України дивiденди у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає за звiтним, нарахованi пропорцiйно 

розмiру державної частки (акцiй) у їх статутних капiталах.  

Нарахування та виплата дивiдендiв на державну частку, яке здiйснюється навiть за умови 



вiдсутностi рiшення загальних зборiв акцiонерiв до 01 травня року, що настає за звiтним. Виплата 

дивiдендiв вiдбулися у сумi 163 тис. грн. виходячи iз отриманого прибутку за 2019 рiк та 

встановленого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 2020 року №328 базового 

нормативу вiдрахування частки прибутку у розмiрi 50%.  

На момент оприлюднення фiнансової звiтностi керiвництвом Товариства не приймалось рiшення 

про скликання загальних зборiв акцiонерiв в 2021 роцi. 

18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Витрати з податку на прибуток за 2020 рiк складаються з наступних компонентiв: 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Поточний податок  23 752 27 028 

Коригування поточного податку минулого року - - 

Змiни вiдстроченого податку 10 163 (68 816) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток            (13 589) (95 844) 

Витрати (дохiд) вiд звичайної дiяльностi           (13 589) (95 844) 

Витрати (дохiд) вiдображенi у складi сукупного доходу - - 

Станом на початок та кiнець звiтного року вiдстроченi податки Товариства представлено 

наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня 2020 року Змiни тимчасових рiзниць на 31 грудня 2019 року 

Вiдстроченi податковi активи  227 (21 694) 21 921 

Резерв сумнiвних боргiв 227 136 91 

Аванси отриманi - (21 830) 21 830 

Дохiд в частинi безоплатно отриманих основних засобiв - - - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 58 289 (31 857) 90 146 

Аванси виданi - (3 991) 3 991 

Дисконт довгострокових фiнансових зобов'язань - - - 

Рiзниця мiж бухгалтерською та податковою балансовою вартiстю виробничих основних засобiв

 58 289 (27 866) 86 155 

Iншi - - - 

Чистi вiдстроченi активи (зобов'язання) (58 062) (10 163) (68 225) 

Вiдстроченi податки в частинi переоцiнки основних засобiв врахованi безпосередньо в Iншому 

додатковому капiталi, а всi решта вiдстрочених податкiв врахованi при визначеннi фiнансового 

результату як доходи або витрати. 

Починаючи з 01 сiчня 2015 року в Українi вступили в дiю змiни до Податкового кодексу України, 

якими, серед iншого, передбачений розрахунок податкових зобов'язань з податку на прибуток на 

основi даних фiнансового облiку за МСФЗ з урахуванням певних коригувань фiнансового 

результату для розрахунку податку.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються по ставцi оподаткування, яка, як 

очiкується, буде застосовуватися в перiодах, коли буде реалiзований актив або проведений 

розрахунок по зобов'язанню. 

19. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня 2020 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 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Безпроцентнi векселi виданi - всього 2 794 3 550 



з них:  довгострокова заборгованiсть 794 1 550 

            поточна заборгованiсть 2 000 2 000 

Заборгованiсть за договорами лiзингу - всього 536 1 808 

з них:   довгострокова заборгованiсть 89 536 

             поточна заборгованiсть  447 1 272 

Всього iншi фiнансовi зобов'язання 3 330 5 358 

 

Виданi довгостроковi безпроцентнi векселi та реструктурована довгострокова кредиторська 

заборгованiсть оцiненi Товариством за амортизованою собiвартiстю. 

Номiнальна вартiсть виданих Товариством векселiв на 31.12.2020 р. склала 7 500 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 2020 р. склала 1272 тис. грн.  

За умовами договору пiсля завершення термiну лiзингу, визначеного договорами право власностi 

на вiдповiднi основнi засоби переходить до Товариства. Договiр не передбачає можливiсть 

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

За результатами аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк сума довгострокових забезпечень витрат 

персоналу (резерв на оплату вiдпусток) врозмiрi 28280 тис. грн. (рядок 1521 балансу станом на 

31.12.2019 р.)  перенесена до складу поточних забезпечень в тiй же сумi (рядок 1660 балансу на 

01.01.2020 р.) 

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

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

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками по основнiй дiяльностi 39 643 54 565 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками електроенергiї 38 318 54 013 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 1 325 552 

Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї - - 

Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 23 043 2 901 

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

фiнансовий стан 62 686 57 466 

 

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. 

Товариство не здiйснює господарських операцiй iз пов'язаними сторонами. Одночасно слiд 

зазначити, що держава володiє пакетом акцiй Товариства, що перевищує 50 вiдсоткiв. Операцiї та 

стан розрахункiв з державними органiзацiями та пiдприємствами розкритi в Примiтцi 28.1 

Опис процесiв, якi здiйснює керiвництво Товариства по управлiнню кредитними ризиками 

наведений у Примiтцi 30.2. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

за активну електроенергiю 4 266 191 

за реактивну енергiю 291 237 

за передачу електричної енергiї - - 

за розподiл електроенергiї 40 727 57 640 



за приєднання 87 344 63 168 

за товарно-матерiальнi цiнностi (запаси), роботи, послуги 25 39 

за транзит електроенергiї - - 

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

фiнансовий стан 132 653 121 275 

 

Зобовязання перед бюджетом представленi наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Податок на прибуток до сплати  - 3 051 

Єдиний соцiальний внесок до сплати 5 639 3 747 

Податок на додану вартiсть до сплати 8 981 12 251 

Податок з доходiв фiзичних осiб до сплати 5 081 3 380 

Мiсцевi податки до сплати 66 46 

Вiйськовий збiр 424 281 

Всього зобов'язання перед бюджетом за рядками 1620+1625 звiту про фiнансовий стан 20 

191 22 756 

Iншi поточнi зобов'язання представленi наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Зобв'язання перед пiдзвiтними особами  - 1 

Зобов'язання з профспiлковими внесками 384 250 

Зобов'язання за утриманими алiментами iз заробiтної плати працiвникiв Товариства 164 89 

Податкове зобов'язання з ПДВ 148 1 274 

Iншi зобов'язання 1 407 1 097 

Всього iншi поточнi зобов'язання за рядком 1690 звiту про фiнансовий стан 2 103 2 711 

21. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

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

фiнансовий стан  ) за звiтний рiк: 

 (тис. грн.) 

Показники Сума 

На 31 грудня 2019 року 28 280 

Нарахування за рiк 39 835 

Використано протягом року (29 222) 

На 31 грудня 2020 року 38 893 

 

Товариство очiкує, що сформоване на кiнець 2020 року забезпечення буде використане у 

наступному, 2021 роцi. 

22.  ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

22.1 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 (тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Дохiд вiд реалiзацiї постачання та розподiлу електроенергiї           1 160 327 927 129 

Дохiд вiд реалiзацiї перетокiв реактивної електроенергiї20 722 21 151 

Дохiд вiд передачi електроенергiї - - 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуги, пов'язаних з електрифiкацiєю 13 940 19 586 

Iншi доходи вiд продажу, в тому числi: 114 162 115 105 



- доходи вiд приєднання до мереж  88 798 92 548 

- доходи вiд реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв 767 767 

- доходи вiд оренди (в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi)  1546 2425 

- iншi доходи 23051 19365 

Всього доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без податку на додану вартiсть за 

рядком 2000 звiту про фiнансовi результати 1 309 151 1 082 971 

 

Товариство визнає дохiд вiд постачання та розподiлу електроенергiї, коли вона задовольняє 

зобов'язання 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 узгоджених обсягiв спожитої (поставленої) 

електроенергiї. 

Товариство визнає дохiд вiд послуг з розподiлу (передачi-транзиту) електроенергiї, коли вона 

задовольняє зобов'язання щодо виконання, надаючи послуги з передачi (транзиту) електроенергiї 

клiєнтовi. 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 навчально-методичного 

центру, транспортних послуг, доходи вiд виконання iнших робiт (послуг) тощо.  

22.2 Iншi операцiйнi доходи 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Дохiд вiд оприбуткованих запасiв, отриманих вiд лiквiдацiї основних засобiв 4 371 3 979 

Одержанi пенi, штрафи, неустойки 2 154 604 

Дохiд вiд вiдшкодування втрат, отриманих вiд винуватцiв або страхових компанiй 37 28 

Iншi операцiйнi доходи 8 067 2 722 

Всього iнших операцiйних доходiв за рядком 2120 звiту про фiнансовi результати 14 629 7 333 

23. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

23.1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собывартысть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала: 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Собiвартiсть реалiзованих послуг з розподiлу (передачi) електроенергiї 1 166 137 929 

436 

Собiвартiсть реалiзованих робiт та послуги, пов'язаних з електрифiкацiєю 16 173 13 396 

Собiвартiсть iншої реалiзацiї, в тому числi: 6 308 2 519 

- собiвартiсть послуг з приєднання до мереж  3 959 - 

- собiвартiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв 589 609 

- собiвартiсть послуг оренди (в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi)  663 738 

- собiвартiсть iншої реалiзацiї  1097 1 172 

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

фiнансовi результати 1 188 618 945 331 



23.2 Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати складалась з наступних компонентiв за функцiями витрат:  

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Матерiали 985 1157 

Амортизацiя необоротних активiв 3823 3827 

Оплата працi персоналу 39366 29434 

Вiдрахування на соцiальне забезпечення 6693 4991 

Iншi 8616 7802 

Всього адмiнiстративних витрат за рядком 2130 звiту про фiнансовi результати 59483 47211 

 

23.3 Iншi операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати складались з наступних компонентiв за функцiями витрат:  

 (тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги  1142 (3204) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 930 1421 

Списання необоротних активiв при лiквiдацiї 1165 1520 

Уцiнка необоротних активiв - 38390 

Iншi витрати 535 707 

Всього iнших операцiйних витрат за рядком 2180 звiту про фiнансовi результати 3772   38834 

24. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

24.1 Фiнансовi доходи 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Процентнi доходи вiд депозитiв - - 

Iншi доходи 16549 - 

Всього фiнансових доходiв за рядком 2220 звiту про фiнансовi результати 16549 2 

24.2 Фiнансовi витрати 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Ефект дисконтування довгострокових зобов'язань 1244 1062 

Iншi витрати  616 1049 

Всього фiнансових витрат за рядком 2250 звiту про фiнансовi результати 1860 2111 

25. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

25.1 Iншi доходи   

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Дооцiнка необоротних активiв - 39684 

Всього iншiх доходiв за рядком 2240 звiту про фiнансовi результати - 39684 

25.2 Iншi витрати 

В 2020 роцi Товариство не мало витрат, якi можуть бути класифiковано як "Iншi витрати" та 

включенi до рядку 2270 звiту про фiнансовi результати. 

26. IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Дооцiнка необоротних активiв - 536802 

Всього iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування за рядком 2460 звiту про фiнансовi результати

 - 536802 

27. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 

27.1 Рух грошових коштiв за iншими надходженнями у результатi операцiйної дiяльностi 



(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Помилково зарахованi суми 3467 8650 

Допомога по тимчасовiй втратi працездатностi 4126 3357 

Повернутi працiвниками аванси на вiдрядження 76 173 

Заробiтна плата 233 334 

Повернення помилково перерахованих коштiв за виконавчими листами 47 4 

Держмито 356 28 

Внутрiшньогосподарськi розрахунки за роботи i послуги 6 18 

Вiдшкодування ранiше списаних активiв 8 18 

Частина гарантiйного внеску для участi в ел. аукцiонi з продажу електроенергiї 130 632 

Отримане страхове вiдшкодування 32 28 

Вiдшкодування невиробничих послуг зв'язку - 1 

Iншi надходження  165 525 

Всього iншi надходження у результатi операцiйної дiяльностi, за рядком 3095 звiту про рух 

грошових коштiв 8646 13768 

 

27.2 Iншi витрачання  у результатi операцiйної дiяльностi 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Iншi утримання iз з/п,перерахування профкому 5202 6002 

Витрати на вiдрядження 846 1734 

Судовi збори,алiменти, штрафи, пенi 1503 283 

Погашення векселiв 2000 2000 

Розрахунки з робiтниками i службовцями 1437 1541 

Розрахунки з Фондом соцiального страхування 1098 21 

Вiдшкодування сiм'ї за втрату годувальника 115 103 

Розрахунково-касове обслуговування - 727 

Помилково перерахованi кошти 3461 8276 

Витрати на грошовi документи (марки, конверти) 85 78 

Витрати майбутнiх перiодiв (передплата) 526 393 

Витрати майбутнiх перiодiв (страхування) - 1094 

Частина гарантiйного внеску для участi в ел. аукцiонi з продажу електроенергiї - 632 

Лiцензiї - 3 

Внесок на регулювання НКРЕКП 685 433 

Iншi витрачання 392 275 

Всьогоi ншi витрачення у результатi операцiйної дiяльностi за рядком 3190 звiту про рух 

грошових коштiв 17350 23595 

 

28. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 

Пов'язаними сторонами Товариства вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та 

операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про 

зв'язанi сторони". Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити чи була б проведена операцiя iз 

пов'язаною стороною якби дана сторона не була пов'язаною i чи була б операцiя проведена в тих 

же термiнах на тих же умовах i в тих же сумах якби сторони не були пов'язаними. 

Рiшення про те, якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз зв'язаними сторонами. Пов'язаними сторонами 

Товариства є держава, провiдний управлiнський персонал . 

28.1 Сторони, що контролюються державою 

Головним акцiонером Товариства є держава, яка володiє (враховуючи пряме та опосередковане 



володiння) контрольним пакетом акцiй, який перевищує 50 вiдсоткiв. 

В межах поточної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами, що 

контролюється державою. Вiдповiдно до законодавства тарифи на електроенергiю регулюються 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП). Кредити державними банками надаються Товариству на 

ринкових умовах. Нарахування та сплата податкiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до 

законiв України на загальних пiдставах.  

Операцiї та залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами включають операцiї та залишки по 

розрахунках з органiзацiями та пiдприємствами, що прямо або опосередковано належать державi 

та вiдображенi у таблицях нижче. 

Доходи та витрати по операцiях з органiзацiями та пiдприємствами, що прямо або 

опосередковано належать державi: 

(тис. грн.) 

Показники 2020 рiк 2019 рiк 

Доходи вiд продажу електроенергiї 5 450 6 661 

Доходи вiд продажу iнших робiт i послуг - - 

Проценти до отримання - - 

Всього доходи 5 450 6 661 

Придбання електроенергiї 435 369 129 113 

Придбання товарiв i послуг 2 604 4 143 

Проценти до сплати - - 

Всього витрати 437 973 133 256 

 

Сальдо розрахункiв з органiзацiями i пiдприємствами, що прямо або опосередковано належать 

державi: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня  

2020 року на 31 грудня  

2019 року 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5387 291 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами проводились на умовах, якi не обов'язково є доступними для 

сторiн, якi не є зв'язаними. Залишки в розрахунках зi зв'язаними сторонами нiчим не забезпеченi, 

є безпроцентними, i будуть погашенi грошовими коштами. 

28.2 Виплати провiдному управлiнському персоналу 

Короткостроковi виплати провiдному управлiнському персоналу Товариства у звiтному роцi, як i 

в попереднi роки, здiйснювалися в межах визначених штатним розписом персоналу та 

положеннями про встановлення доплат (надбавок) до посадових окладiв i положеннями про 

премiювання за виконання (перевиконання) виробничих показникiв. 

Провiдний управлiнський персонал ВАТ "Тернопiльобленерго" протягом 2020 року  складався  

iз 16 осiб (2019 рiк - 16 осiб), а саме: члени правлiння (6 осiб, в т.ч. заступник головного 

бухгалтера), члени Спостережної ради (7 осiб), члени Ревiзiйної комiсiї (3 особи). Члени 

правлiння не отримували окрему винагороду за виконання обов'язкiв членiв правлiння. Оплата 

працi голови правлiння передбачена трудовим договором. Оплата працi членiв правлiння 

здiйснювалася вiдповiдно до затверджених штатним розписом посадових окладiв, та положень 

про матерiальне стимулювання персоналу Товариства за виконання виробничих показникiв, а 

також доплат та надбавок, передбачених Колективним договором мiж правлiнням Товариства i 

профспiлковою органiзацiєю.  

тис грн 

Категорiї виплат 2020 2019 

Короткостроковi виплати працiвникам 6274 5657 



Виплати по закiнченню трудової дiяльностi  0 0 

Iншi довгостроковi виплати працiвникам 0 0 

Виплати при звiльненнi 0 0 

Платiж на основi акцiй 0 0 

разом 6274 5657 

29.УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Загальнi умови функцiонування 

У 2020 роцi українська гривня була порiвняно стабiльною по вiдношєнню до основних свiтових 

валют, що позитивно впливає на розвиток української економiки. Завдячуючи стабiлiзацiйним та 

стимуляцiйним заходам, якi приймаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського 

сектору i забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, iснують позитивнi очiкування 

вiдносно розширення доступу до джерел капiталу, а також зниження вартостi капiталу для 

Товариства та її контрагентiв, що може позитивно вплинути на фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. 

Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Товариства 

ї в нинiшнiх умовах. 

Загальна iнформацiя 

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, 

майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення 

тарифiв, погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та 

реструктуризацiя енергетичної галузi можуть здiйснювати iстотний вплив на пiдприємства цiєї 

галузi. У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо 

оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства. 

Соцiальнi зобов'язання 

Товариство уклало зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору 

Товариство має зобов'язання щодо здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз 

соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання 

не враховується у фiнансовiй звiтностi Товариство, оскiльки керiвництво не може достовiрно 

оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням. 

Страхування 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, 

поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не 

має повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або 

виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Товариства. 

До тих пiр, поки Товариство не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що 

втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть 

та фiнансовий стан Товариства. 

Оподаткування 

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють 

все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим, регiональне i загальнодержавне податкове 

законодавство України постiйно змiнюється. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного 

застосування, тлумачення i виконання. У разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне 

тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва, економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що 

Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може 

вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. 

Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим 

законодавством, та сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд 

податковi збитки. 

Судовi процеси  



Товариство виступає однiєю iз сторiн в кiлькох судових справах, порушених в ходi звичайної 

господарської дiяльностi. Претензiї i позови, якi iснують на даний момент до Товариства, не 

можуть здiйснити суттєвого негативного впливу на дiяльнiсть чи фiнансовий стан Товариства. 

Товариство є вiдповiдачем у судових спорах про стягнення заборгованостi. Проте, на звiтну дату, 

вiдсутнi пiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне потенцiйний обов'язок сплатити 

кошти третiм особам у сумах бiльших нiж тi, що були визнанi в балансi. 

Охорона навколишнього середовища 

Система заходiв по дотриманню природоохоронного законодавства в Українi перебуває на етапi 

становлення, i позицiя влади стосовно його дотримання постiйно переглядається. Товариство 

перiодично оцiнює свої зобов'язання на вiдповiднiсть природоохоронному законодавству. При 

виникненнi зобов'язань вони визнаються в фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони 

виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок можливих змiн чинних норм i 

законодавства, не пiдлягають оцiнцi. Керiвництво вважає, що суттєвi зобов'язання внаслiдок 

нанесення шкоди навколишньому середовищу вiдсутнi.  

Операцiйна оренда    

Товариство уклало договори щодо передачi в оренду нерухомостi. Цi договори укладенi на термiн 

вiд 1 до 9 рокiв. Умови договорiв передбачають їх дострокове розiрвання та можливостi 

перегляду орендної плати в сторону щорiчного збiльшення у вiдповiдностi iз ринковими 

умовами, що переважають на даний момент. Орендарi не мають права викупу орендованих 

активiв пiсля закiнчення договорiв оренди. 

Товариство також на умовах операцiйної оренди орендує окремi земельнi дiлянки в мiсцевих 

органiв влади, на яких розмiщенi її операцiйнi активи. Договори оренди не передбачають права на 

викуп орендованих земельних дiлянок. Величина орендних платежiв регулярно переглядається з 

урахуванням ринкових умов та рiшень вiдповiдних органiв влади. В 2020 роцi плата за орендованi 

земельнi дiлянки склала 1042 тис. грн. 

Простроченi зобов`язання 

Деякi з поточних зобов'язань є простроченими. Для певних з них умови вiдповiдних договорiв 

передбачають застосування штрафних санкцiй. Резерви за потенцiйними штрафами не були 

вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, оскiльки потенцiйна сума штрафних санкцiй у зв'язку з 

простроченими зобов'язаннями не є значною.  

Списання кредиторської заборгованостi  

Компанiя списує кредиторську заборгованiсть, за якою минув термiн позовної давностi, який 

визначається законодавством України, i щодо якої контрагентами не були поданi судовi позови. 

Керiвництво вважає, що ризик виникнення необхiдностi у вiдновленнi в облiку цiєї кредиторської 

заборгованостi i надалi її погашеннi не є ймовiрним. Загальна сума кредиторської заборгованостi, 

списаної в 2020 роцi, становить 1407 тис. грн (2019 роцi - 59 тис. грн). 

30.ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають довгостроковi векселi, кредити, торгову 

та iншу кредиторську заборгованiсть. Головною метою цих фiнансових зобов'язань є 

фiнансування операцiй Товариства та надання гарантiй для пiдтримання його дiяльностi. 

Фiнансовими активами, якими володiє Товариство, є торговельна та iнша дебiторська 

заборгованiсть i грошовi кошти. Товариство також утримує доступнi для продажу активи. 

Товариство пiддається ряду ризикiв, серед яких ринковий ризик, кредитний ризики та ризик 

лiквiдностi.  

Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на виявлення та аналiз ризикiв, 

пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, визначення вiдповiдних лiмiтiв ризикiв та засобiв контролю, 

а також здiйснення оперативного контролю за рiвнем ризику та дотриманням встановлених 

лiмiтiв.  

Полiтика та система управлiння ризиками регулярно аналiзується з урахуванням змiн ринкових 

умов та дiяльностi Товариства. З допомогою встановлених стандартiв та процедур навчання 

персоналу i органiзацiї роботи Товариство прагне сформувати ефективне контрольне середовище, 



що передбачає високу дисциплiну всiх спiвробiтникiв та розумiння ними своїх функцiй та 

обов'язкiв. 

30.1 Ринковий ризик 

Ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: 

валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

Валютний ризик Товариства низький, оскiльки воно не має операцiй в iноземних валютах та 

вкладень в iноземнi компанiї. 

Вiдсотковий ризик 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це може 

впливати на доходи та витрати Товариства, а також на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Вiдсотковий ризик Товариства низький, оскiльки воно не користується кредитами та 

овердрафтами, за користування якими мають нараховуватися та сплачуватися вiдсотки 

Iнший цiновий ризик 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

Закон України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13 квiтня 2017 року № 2019-VIII передбачає 

державне регулювання цiноутворення (тарифоутворення) на ринку електричної енергiї на 

послуги з розподiлу електричної енергiї, на послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологiчного) управлiння, ставки плати за приєднання потужностi та ставки плати 

за лiнiйну частину приєднання та iншi тарифи та цiни в рамках покладення спецiальних обов'язкiв 

для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної 

енергiї вiдповiдно до цього Закону. 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг вiдповiдно до Указу Президента України вiд 10 вересня 2014 року № 715/2014, установлює 

цiни (тарифи) на електричну енергiю, тарифи на її передачу, розподiл та постачання. 

Внаслiдок цього дiяльнiсть Товариства може бути схильна до ризику у разi негативних змiн у 

полiтичному i дiловому середовищi. 

30.2 Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансових збиткiв Товариства у випадку недотримання 

договiрних зобов'язань зi сторони покупцiв електроенергiї та iнших покупцiв. Як правило, 

розподiлення контрагентам Товариства здiйснюється на умовах попередньої оплати, тому 

Товариство несе збитки по цих операцiях досить рiдко. Вiдповiднi пiдроздiли Товариства 

здiйснюють регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi юридичних осiб та 

вживають оперативних заходiв до усунення причин збiльшення заборгованостi, включаючи 

вiдключення споживачiв електроенергiї, якi не дотримуються фiнансової дисциплiни. Що 

стосується постачання електроенергiї комунальним споживачам та населенню, то внаслiдок 

полiтичного характеру вiдключення постачання електроенергiї, Товариство буде продовжувати 

постачати їм електроенергiю.  

Товариство нараховує резерв на знецiнення, величина якого є розрахунковою величиною 

потенцiйних збиткiв щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi.  

Рiвень кредитного ризику 



Максимальна величина кредитного ризику дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв. 

Станом на звiтну дату максимальна величина кредитного ризику складала: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2019 року 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 20 972 44 124 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 34 668 27 072 

Авансовi платежi до бюджету за податками 5 986 20 

Всього 61 626 71 216 

Внаслiдок вiдсутностi великих споживачiв електроенергiї Товариство вважає, що у нього немає 

концентрацiї кредитного ризику. 

Збиток вiд знецiнення 

В таблицi нижче суми торгової та iншої дебiторської заборгованостi згрупованi за ознакою 

термiну прострочення заборгованостi на звiту дату: 

(тис. грн.) 

Показники на 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2019 року 

 Первiсна вартiсть Збиток вiд знецiнення Первiсна вартiсть Збиток вiд 

знецiнення 

Заборгованiсть, по якiй термiн погашення не минув 5 226 0 19 379 0 

Заборгованiсть, прострочена до 3-х мiсяцiв 1 353 0 146 0 

Заборгованiсть, прострочена вiд 3-12 мiсяцiв 2 077 163 18 811 506 

Заборгованiсть, прострочена понад 12 мiсяцiв  1 828 1 097 0 0 

Всього 10 484 1 260 38 336 506 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Товариство розмiщує лише в тих банках, якi, на думку 

керiвництва, мають мiнiмальний ризик дефолту на момент їх розмiщення.  

Грошовi кошти Товариства, в основному, розмiщенi в АТ "Ощадбанк" та ПАТ КБ "Приватбанк".  

Несуттєвi або мiнiмальнi суми грошових коштiв зберiгаються на поточних рахунках в ПАТ 

"Райффайзен Банк Аваль". 

30.3 Ризик лiквiдностi 

Ризик нестачi лiквiдностi полягає в потенцiйнiй нездатностi Товариства виконати свої 

зобов'язання при настаннi термiнiв їх виконання. Метою управлiння ризиком лiквiдностi є 

постiйне пiдтримання ризику лiквiдностi на рiвнi, що дозволяє своєчасно виконувати 

зобов'язання Товариства, як в звичайних умовах, так i в складних фiнансових ситуацiях. 

Товариство здiйснює оперативний контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв та управляє 

цим видом ризику шляхом залучення кредитiв, переважно у виглядi вiдновлювальних кредитних 

лiнiй, та забезпечення достатнього обсягу грошових коштiв на своїх поточних рахунках в банках.  

Нижче наведенi суми фiнансових зобов'язань з розбивкою по договiрних термiнах погашення з 

урахуванням очiкуваних процентних платежiв. 

(тис. грн.) 

Показники Банкiвськi кредити Векселi Довгострокова кредиторська заборгованiсть

 Торгова кредиторська заборгованiсть Iнша кредиторська заборгованiсть Всього 

майбутнiх платежiв 

31 грудня 2020 року 

Номiнальна вартiсть  0 7 500 0 62686 2103 72289 

Грошовi потоки згiдно договору 0 7 500 0 62686 2103 72289 

Термiни погашення 

До одного року 0 2 000 0 62686 2103 66789 

вiд 1 до 2 рокiв 0 2 000 0 0 0 2 000 

Вiд 2 до 3 рокiв 0 2 000 0 0 0 2 000 

Вiд 3 до 4 рокiв 0 1 500 0 0 0  1 500 

Вiд 4 до 5 рокiв 0 0 0 0 0 0 



31 грудня 2019 року 

Номiнальна вартiсть  0 9 500 0 57466 2711 71677 

Грошовi потоки згiдно договору 0 9 500 0 57466 2711 71677 

Термiни погашення 

До одного року 0 2 000 0 57466 2711 64177 

вiд 1 до 2 рокiв 0 2 000 0 0 0 2 000 

Вiд 2 до 3 рокiв 0 2 000 0 0 0 2 000 

Вiд 3 до 4 рокiв 0 2 000 0 0 0 2 000 

Вiд 4 до 5 рокiв 0 1 500 0 0 0 1 500 

Понад 5 рокiв 0 0 0 0 0 0 

 

Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими 

зобов'язаннями станом на 31 грудня 2020 року i 31грудня 2019 року: 

(тис. грн.) 

Показники менше 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв Вiд 1 року  

до 5 рокiв Понад 5рокiв 

31 грудня 2020 року 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 39 448 1 260 21 978 - 

Iншi поточнi зобов'язання 132 636 17 - - 

31 грудня 2019 року 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 17 055 40 411   

Iншi поточнi зобов'язання 121 275    

 

30.4 Ризик концентрацiї 

Для Товариства властивий ризик концентрацiї у 2020 роцi щодо надання послуг з розподiлу 

електроенергiї, оскiльки 90,4% наданих послуг розподiлу (для споживачiв електричної енергiї) 

вiдбулись через постачальника ТОВ "Тернопiльелектропостач" 

Для Товариства властивий ризик концентрацiї щодо торгової кредиторської заборгованостi за 

розподiлення електроенергiї є помiрним, оскiльки 47,5% вiд усiєї торгової кредиторської 

заборгованостi станом на 31 грудня 2019 року становила торгова кредиторська заборгованiсть вiд 

15 продавцiв,та вiдповiдно  станом на 31 грудня 2020 року збiльшилась  до 63,1%  вiд 9 

продавцiв. 

Ризик концентрацiї є досить високим у зв'язку iз значною закупкою електроенергiї у ДП 

"Енергоринок". Закупка електроенергiї в 2019 роцi в ДП "Енергоринок" склала 61% вiд усiх 

закупок електроенергiї, а у 2020 року, вiдповiдно, склала 0%, оскiльки ринок запрацював з 2 

пiврiччя 2019 р. що дало можливiсть придбавати електроенергiю у рiзних постачальникiв на 

рiзних ринках, з яких найбiльшим постачальником є ДП "Оператор ринку" в розмiрi 85,5% вiд 

загального об'єму .Розрахунки проводяться щоденно. 

31.ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Товариство розглядає акцiонерний капiтал i позики як основне джерело фiнансування. Для цiлей 

управлiння ризиком недостатностi капiталу, Товариство визначає капiтал як такий, що дорiвнює 

визнаному в балансi (звiтi про фiнансовий стан).  

Основним завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства 

продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв 

i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечувати фiнансування поточних операцiйних 

потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства.  

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може корегувати свою 

полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях 

ринку або стратегiї розвитку, тобто з урахуванням змiн економiчних умов.  

Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019рр., цiлi, полiтика та процедури 

Товариства не зазнали змiн. 



32.СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти, дебiторську i 

кредиторську заборгованостi та короткостроковi кредити банкiв. Облiкова полiтика щодо їхнього 

визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувало жодних фiнансових деривативiв, 

процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. 

Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями. 

Показники Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2020 рiк 2019 рiк 2020 рiк 2019 рiк 

Фiнансовi активи 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  4435 21937 3349 21619 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1485 519 1463 333 

Грошi та їх еквiваленти   34668 27072 

Фiнансовi зобов'язання 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 62686 57466 62686 57466 

Iншi поточнi зобов'язання 2103 2711 2103 2711 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, є 

сумою, за яку може бути обмiняний або погашений вiдповiдний фiнансовий iнструмент в 

результатi поточної угоди мiж сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю, вiдмiнну вiд 

вимушеного продажу або лiквiдацiї. 

Для визначення справедливої вартостi Товариством використовувались наступнi методи та 

припущення: 

" справедлива вартiсть грошових коштiв, торгової дебiторської та кредиторської 

заборгованостi, а також iншої короткострокової заборгованостi приблизно вiдповiдає їх 

балансовiй вартостi в основному внаслiдок того, що цi iнструменти будуть погашенi в короткi 

термiни; 

" Товариство оцiнює безпроцентну довгострокову дебiторську заборгованiсть, виданi 

довгостроковi векселi, якi не мають бiржових котирувань, та довгострокову реструктуризовану 

кредиторську заборгованiсть виходячи iз приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих по первиннiй ринковiй вартостi вiдсотка на дату визнання вiдповiдного 

фiнансового iнструмента. Товариство вважає, що станом на 31 грудня 2020 року балансова 

вартiсть зазначених у цьому пiдпунктi фiнансових iнструментiв є наближеною до їх справедливої 

вартостi. 

33.ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

33.1 Надзвичайна ситуацiя та її вплив на дiяльнiсть Товариства  

У серединi грудня 2019 року розпочався спалах захворювання в мiстi Ухань у центральному Китаї 

з виявлення в мiсцевих мешканцiв пневмонiї невiдомого походження. Згодом китайськi науковцi 

видiлили новий бетакоронавiрус - SARS-CoV-2, який спричинює цю хворобу. Державнi органи 

багатьох країн здiйснюють надзвичайнi заходи зi стримування пандемiї. Пандемiя спричинила 

скасування масових i мiжнародних подiй, скорочення торгiвлi та падiння економiчних показникiв 

у всьому свiтi. За прогнозами МВФ зростання глобальної економiки в 2020 роцi однозначно буде 

меншим, нiж минулого року через коронавiрус, зниження цiн на нафту та обмеження торгiвлi i 

пересувань, однак це залежатиме вiн мiжнародної взаємодiї у вiдповiдi на цей виклик.  

Уряд України своєю постановою вiд 11.03.2020 № 211 (зi змiнами) запровадив, починаючи з 12 

березня 2020 року, на всiй територiї України карантин з встановленням обмежувальних заходiв, 

якi мають запобiгти поширенню на територiї країни гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2. Пандемiя коронавiрусу, як передбачається, негативно 

вплине на економiку України, зокрема очiкується зростання безробiття i обмеження дiяльностi 

будь-якого бiзнесу, що, в свою чергу призведе до зниження рiвня платоспроможностi як 

населення, так i пiдприємств.  



В Товариствi з метою запобiгання поширенню Covid-19 введенi в дiю низка профiлактичних, 

протиепiдемiчних та санiтарно-гiгiєнiчних заходiв. Внесенi змiни в режим роботи працiвникiв на 

перiод оголошеного в державi карантину. Персонал Товариства, що працює в нормальних умовах 

працi, максимально переведений на дистанцiйну роботу вдома, що дозволяє до можливого 

мiнiмуму скоротити кiлькiсть контактiв на пiдприємствi i сприяє недопущенню розповсюдження 

iнфекцiї. Посилено санiтарно-гiгiєнiчний та дезiнфекцiйний режим виробничих та офiсних 

примiщень.  

Ускладнення епiдемiологiчної ситуацiї в Українi, пов'язаної з поширенням коронавiрусу, 

зобов'язує керiвництво Товариства вживати бiльш жорсткi запобiжнi заходи для того, щоб 

забезпечити стабiльну та безпечну роботу об'єктiв енергетики, зокрема, критично необхiдний для 

стабiльної роботи Товариства персонал працював постiйно.Частина персоналу працювала 

дистанцiйно,частина персоналу перебувала в простої. В даний час Товариство працюєв 

звичайному режимi. 

Враховуючи невизначенiсть у зв'язку з розвитком подiй навколо коронавiрусу важко оцiнити 

вплив ситуацiї, що склалась у зв'язку з поширенням цiєї iнфекцiї, але вже, починаючи з квiтня 

2020 року, Товариство має випадки затримання постачання ТМЦ, виконання ремонтних та iнших 

робiт пiдрядниками. Наразi укладаються додатковi угоди з постачальниками та пiдрядниками 

щодо перенесення строкiв постачання, виконання робiт, якщо таке перенесення не впливає на 

безпечну експлуатацiю Товариства.   

Внаслiдок затримки розрахункiв та неповних розрахункiв станом на 31.12.2020 р. заборгованiсть 

Товариства   перед ДП "Енергоринок" склала 21978 тис грн.основного боргу.  

На даний момент керiвництво Товариства, враховуючи її стратегiчне значення та постiйне 

споживання електроенергiї в країнi, вважає, що Товариство зможе продовжувати свою дiяльнiсть 

на безперервнiй основi, та фiнансова звiтнiсть Товариства не потребує коригувань через 

обмеження, накладенi поточними обставинами на дiяльнiсть Товариства та контрагентiв щодо 

виконання своїх зобов'язань своєчасно та в повному обсязi.  

Керiвництво Товариства здiйснює постiйний монiторинг поточної ситуацiї в пiдроздiлах 

Товариствта в регiонi у цiлому. У випадку суттєвих змiн поточного стану або у випадку введення 

надзвичайного стану в країнi чи настання iнших подiй, якi можуть вплинути на дiяльнiсть 

Товариства, керiвництво буде оцiнювати вплив цих подiй на дiяльнiсть Товариства. 

 

33.2 Рiшення за судовими справами 

 

По справi 910/9688/19 за позовом ВАТ "Тернопiльобленерго" до ДПЗД "Укрiнтеренерго" про 

стягнення заборгованостi 417804,33 грн. за послуги з розподiлу, 62 602,21 грн. пенi, 5340,10 грн. 

3% рiчних, 9211,19 грн. iнфляцiї. Господарським судом мiста Києва позовнi вимоги задоволенi 

повнiстю. Стягнення передано до виконавчої служби. 

По справi 910/2163/20 за позовом ВАТ "Тернопiльобленерго" до ДПЗД "Укрiнтеренерго" про 

стягнення заборгованостi 976 783,17 грн. за послуги з розподiлу, 140 225,35 грн. пенi, 14 237,89 

грн. - 3% рiчних, 11 191,49 грн. iнфляцiйнi нарахування. 

18.09.2020 р. Господарський суд мiста Києва позов задовiльнив повнiстю. Вiдповiдачем основну 

суму боргу сплачено частково та складає на 31.12.2020 р. борг в сумi 821873,94 грн. до 

завершення вирiшення судового спору. Стягнення штрафних санкцiй переданих до виконавчої 

служби стягненi повнiстю. 

По справi 921/69/19 за позовом ВАТ "Тернопiльобленерго" до КП "Тернопiльводоканал" про 

стягнення заборованостi суд ухвалив стягнути заборгованiсть за спожиту до 2019 року 

електроенергiю в сумi 16560000 грн., пеню 1219880,91 грн., 205 436,06 грн. - 3% рiчних; 719 

069,76 грн. iнфляцiйних нарахувань, 298 864,02 грн. судового збору. Станом на 31.12.2020 р. 

залишилась несплаченою сума основного боргу в розмiрi 8 млн.грн. Згiдно мирової угоди сплату 

залишку заборгованостi в сумi 8 млн.грн. здiйснити протягом жовтня 2020 р. - лютого 2021 р. 

Оплата боргу була здiйснена повнiстю в 2020 роцi. 



По справi 921/750/19 за позовом ДП "Енергоринок" до ВАТ "Тернопiльобленерго" про стягнення 

заборгованостi в сумi 43917981,89 грн., з яких 40411218,87 грн. основний борг, 3106670,35 грн. 

пеня, 292 225,05 грн. 3% рiчних, 657 150 грн. судового збору, 107867,58 грн. iнфляцiйних 

нарахувань. Господарський суд Тернопiльської областi позовнi вимоги позивача задовольнив 

частково: стягнути 39411218,87 грн. основного боргу, 310667 грн. пенi, 292225,05 грн. 3% рiчних, 

657 150 грн. судового збору. На даний час заборгованiсть складає 21978218,87 грн. основного 

боргу, 310667,35 грн. пеня, 292 225,05 грн. 3% рiчних, 657 150 грн. судового збору. 

 

33.3 Iншi iстотнi подiї 

Iншi iстотнi подiї, якi вплинули або можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв 

або результати дiяльностi Товариства, що мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою 

пiдписання фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ, 

вiдсутнi. 

 

В.о.голови правлiння- 

генеральний директор ВАТ"Тернопiльобленерго"              Юхимець I.Ю 

 

Головний бухгалтер       Ясiновський М.Д. 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Харкiв" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

22628041 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61001, Україна, м. Харкiв, вул. 

Чигирина Юлiя, 5 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0186 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 26-кя, дата: 24.12.2019 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Звертаємо увагу на примiтки 2, 3.4 та 

33 до цiєї фiнансової звiтностi, в 

яких йдеться про еконо-мiчну та 

полiтичну нестабiльнiсть, 

несприятливе зовнiшнє середовище 

та невизначеностi, пов'язанi з 

вiйськовим конфлiктом та 

запровадженням реформ в умовах 

складної полiтичної ситуацiї, а 

також несприятливi фактори, 

пов'язанi з пандемiєю коронавiрусу 

COVID-19. Не-сприятливий 

розвиток подiй може негативно 

вплинути на економiку України, на 

результати дiяльностi  та 

фiнансовий стан Товариства, 

оцiнити можливий вплив яких 

неможливо через їх невизначенiсть. 

 

Нашу думку не було модифiковано 

щодо цих питань. 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 151, дата: 04.11.2020 



11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.11.2020, дата 

закінчення: 31.03.2014 

12 Дата аудиторського звіту 31.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

419 500,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

 

Акцiонерам, 

Управлiнському персоналу ВАТ "Тернопiльобленерго"  (для подання до НКЦПФР) 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка iз застереженням  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕ-РНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО" (далi - "Товариство"), що складається з: балансу (звiту про 

фiнансо-вий стан) на 31 грудня 2020 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 

дохiд), звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазна-ченою датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 

облi-кових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застере-женням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттє-вих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi(МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996 - XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

  

Основа для думки iз застереженням  

Товариство нарахувало, але не вiдобразило в облiку та фiнансовiй звiтностi актив, зобов'язання 

та витрати з оренди вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда", внаслiдок чого станом на 01.01.2020р. 

вартiсть активiв занижена на 21778 тис грн, вартiсть зобов'язань занижена на 23188 тис грн, 

сума нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2020р. завищена на 1410 тис грн; станом на 

31.12.2020р. вартiсть активiв занижена на 20280 тис грн, вартiсть зобов'язань занижена на 22886 

тис грн, витрати, пов'язанi з орендою, та фiнансовий результат 2020 року заниженi   на 1204 

тис грн, сума нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2020р. завищена на 2615 тис грн. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

"Вiдповiдаль-нiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. 

 

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгал-терiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними ви-могами, застосовними  в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

викорис-тання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Ключовi питання аудиту  



Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

зна-чущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод.  

Крiм питань, викладених в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що 

не-має iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Iншi питання 

Аудит фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019р., був проведений iншим 

аудито-ром, який 15.10.2020р. висловив думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням полягала в тому, що забезпечення на оплату  чергових 

вiдпусток Товариство визнало у складi довгострокових, а не поточних зобов'язань.  

 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складаєть-ся з iнформацiї, яка мiститься в: 

- Звiтi про управлiння, пiдготовленому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 

бухгал-терський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших застосовних законодавчих i 

нормати-вних вимог; 

- Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, яка включає у складi звiту керiвництва 

Звiт про корпоративне управлiння, вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери i фондовий 

ринок". 

Цi звiти не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iн-шою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до 

дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями.  

Звiт про управлiння за 2020 рiк 

Звiт про управлiння за 2020 рiк Товариство пiдготувало до дати цього  Звiту  незалежного 

ауди-тора. Звiт про корпоративне управлiння за 2020 рiк, який не входить до Звiту з управлiння,  

та входить до складу Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, наданий аудиторам 

до дати видачi цього Звiту незалежного аудитора. Iнформацiя щодо Звiту про корпоративне 

управ-лiння наведена в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих актiв" цього Звiту 

незалежного аудитора. 

Ми дiйшли до висновку, що за виключенням можливого впливу на iншу iнформацiю питань, якi 

наведенi вище в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, iнша  iнформацiя 

узгоджена з фiнансовою звiтнiстю.  

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк 

Товариство планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 

2020 рiк пiсля отримання цього Звiту незалежного аудитора. Пiсля ознайомлення з Рiчною 

iн-формацiєю емiтента цiнних паперiв Товариства за 2020 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що  

в ньому iснує суттєва невiдповiднiсть, ми повiдомимо про це тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 



що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати 

на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

про-фесiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслi-док 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

викорис-тання їх як основи для нашої думки. Ризик  невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для роз-робки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлювання думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

при-пущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв  робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставили пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 

модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство 

припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкрит-тями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

вико-нали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi  

питання, якi могли б обгрунтовано вважитись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

1. Звiт про виконання  вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудитор-ську 

дiяльнiсть в Українi" вiд 21.12.2017р.  №2258-VIII. 

 

Нас було призначено аудитором рiшенням Правлiння Товариства вiд 22.10.2020р. на пiдставi 



звiту Аудиторського комiтету про висновки конкурсного вiдбору (спрощеної закупiвлi) вiд 

21.10.2020р. Загальна тривалiсть аудиторської перевiрки без перерв з урахуванням подовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить один рiк.    

  

Ми визначили значущiсть ризикiв та їх здатнiсть призвести до суттєвих викривлень у 

фiнансо-вiй звiтностi Товариства. Аудиторський ризик суттєвих викривлень розрахований 

нами за до-помогою якiсних характеристик, який визначений як середнiй. Загальний рiвень 

суттєвостi, що застосовувався пiд час виконання завдання з аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства за 2020 рiк,  на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому  було визначено в розмiрi 30 900 

тис грн.  

Ми визначили таку суттєвiсть, виходячи з нашого професiйного судження, як 2% вiд середньої 

суми валюти балансу станом на 01.01.2020р. та 31.12.2020 р. Рiвень суттєвостi для висловлення 

думки встановлюється з урахуванням аудиторського ризику i складає 21 630 тис грн. 

 

Питання, якi потребували особливої уваги, ми вiдобразили у нашому звiтi в параграфах 

"Осно-ва для думки iз застереженням" та "Пояснювальний параграф".  

 

Пiд час виконання завдання з аудиту фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2020 року, ми не виявили  достатнiх пiдстав пiдозрювати, що мали мiсце порушення, 

зокрема шахрайство, щодо фiнансової звiтностi Товариства. 

Нами  були поданi запити до управлiнського персоналу Товариства, якi на думку аудитора 

мо-жуть мати iнформацiю, яка ймовiрно може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

ви-кривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi 

процеду-ри, спостереження, перерахунок та перевiрка, надiсланi та отриманi зовнiшнi 

пiдтвердження заборгованостей. 

 

Iнформацiя, що була наведена нами в Додатковому звiтi вiд 30.03.2021р. № 441  щодо аудиту 

фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020р., наданого аудиторському комiтету 

То-вариства, є узгодженою  з нашим звiтом. 

 

Ми не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством України. ТОВ 

"АУДИТОР-СЬКА ФIРМА "ХАРКIВ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними вiд 

Товариства при проведеннi аудиту. 

Ми не надавали Товариству iнших послуг, крiм послуг з  обов'язкового аудиту.  

 

Обсяг нашого аудиту охоплював фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 рiк. Ми перевiрили цю 

фiнансову звiтнiсть на основi тестування, рiвень якого грунтувався на нашiй оцiнцi ризику того, 

що стаття у фiнансовiй звiтностi може бути суттєво викривлена. У зв'язку з чим наш 

аудиторський пiдхiд було зосереджено на тих сферах дiяльностi Товариства, якi вважаються 

нами значними для результатiв його дiяльностi за звiтний перiод та фiнансового стану на 

31.12.2020р. 

 

Ми отримали розумiння Товариства та його операцiйного середовища для того, щоб виявити i 

оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 

Ми зосередили увагу на областях значного ризику: наявностi незвичайних операцiй, 

застосування управлiнським персоналом Товариства суджень щодо статей фiнансової звiтностi, 

яким властивий високий ступiнь невизначеностi.  

Ми проводили детальне тестування операцiй i залишкiв на кiнець перiоду, де наш аналiз 

ри-зику або результати наших аналiтичних процедур вказують на необхiднiсть отримання нами 

додаткової аудиторської впевненостi. 

 



Ми отримали розумiння внутрiшнього контролю в Товариствi, щоб допомогти iдентифi-кувати 

та оцiнити ризики суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi, та провести вiдповiднi 

аудиторськi процедури у цiлях їх врегулювання. 

Пiд час здiйснення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк ми не отримали 

будь-яких обмежень щодо обсягу нашого аудиту. 

 

2. Звiт про виконання вимог частини 3 статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IV. 

  

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та подання Звiту про 

корпоративне управлiння за 2020 рiк у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi 

папе-ри та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480- IV (зi змiнами та доповненнями) та 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням 

НКЦПФР вiд 13.03.2013р. № 2826 (зi змiнами та доповненнями). 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд над процесом 

звiтування Товариства. 

 

Аудитор у вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 статтi 401   Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" повинен перевiрити iнформацiю, наведену в  Звiтi про 

корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог  пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 даного Закону 

та висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до  пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондову 

бiржу". 

Ця перевiрка здiйснена нами на виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондову 

бiржу" та не є аудитом вiдповiдно до МСА. 

 

2.1 Ми перевiрили iнформацiю, що наведена в Звiтi про корпоративне управлiння Товарис-тва 

за 2020  рiк вiдповiдно до пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондову бiржу", а саме: 

1) посилання на власний Кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, та 

iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги; 

2) iнформацiю про вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння; 

3)iнформацiю про проведенi загальнi збори Товариства  та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень; 

4) iнформацiю про персональний склад Наглядової ради та Правлiння Товариства,  iнформацiю 

про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. 

 

В Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк зазначено, що Товариство в своїй 

дiяльностi не користується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст 33 

Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження  принципiв (кодексу) 

кор-поративного управлiння належить до виключної компетенцiї загальних зборiв. Загальними 

збо-рами Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався, у зв'язку з чим 

поси-лання на власний кодекс корпоративного управлiння не наводиться.  

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння бiржi,  об'єднання 

юридич-них осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства та практики корпоративного управлiння в 

межах вимог, що встановленi чинним законодавством та Статутом, який розмiщений за 

посиланням  https://www.toe.com.ua/dload/Statut.pdf. Будь-яка iнша практика Товариством не 

застосовується. 



 

В роздiлi 3 Звiту про корпоративне управлiння наведено iнформацiю про загальнi збори 

Това-риства  i зазначено, що в 2020 роцi як черговi, так i позачерговi збори не скликались. В 

роздiлi 4 Звiту про корпоративне управлiння наведена iнформацiя про Спостережну раду та 

колегiальний виконавчий орган, проведенi їх засiдання та прийнятi на них рiшення.  

 

2.2 Думка щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно  вимог 

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондову бiржу" вiд 

23.02.2006р. № 3480-IV. 

 

Iнформацiя, що визначена пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери 

та фондовий ринок", та наведена в Звiтi про корпоративне управлiння Вiдкритого акцi-онерного  

Товариства "Тернопiльобленерго" за 2020 рiк стосовно опису основних характерис-тик систем 

внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi пря-мо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, iнформацiї про будь-якi 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства,   

порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства, повноважень посадових осiб 

Товариства в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена правильно вiдповiдно до вимог Закону 

Укра-їни "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про акцiонернi товариства" 

та Статуту Товариства, якi регулюють систему корпоративного управлiння, систему 

внутрiшнього контролю та систему управлiння ризиками i не протирiчить iнформацiї, що 

надана у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2020 рiк. 

 

При цьому звертаємо увагу на те, що Товариство не дотримується вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514- IV щодо обов'язку щорiчного скликання та 

про-ведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (ст 32), щодо скликання та проведення засiдань 

Спостережної (Наглядової) ради Товариства (ст 55) та приведення у вiдповiднiсть iз нормами 

цього Закону статуту та положень Товариства (ч.5 Прикiнцевих та перехiдних положень). 

 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Сергєєва 

Тетяна Василiвна. 
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 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 Повне найменування -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОР-СЬКА ФIРМА "ХАРКIВ",  код ЄДРПОУ  22628041. 

Мiсцезнаходження - 61001, Україна, м. Харкiв, вул. Чигирина Юлiя, 5 

e-mail:office- rubanenko@ukr.net 

Тел./факс (057) 728 57 17, 714 09 17. 

 Включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Суб`єкти  

ауди-торської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдп-риємств, що становлять суспiльний iнтерес" (номер реєстрацiї  0186). 

                                                                                       

                    

 

Дата видачi Звiту незалежного аудитора                                  31 березня  2021 року                           

                                          

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Тернопiльобленерго" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 року 

пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно 

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

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 


