


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 посади 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 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 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 емітент 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  

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  

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 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. 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 викуп 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. 

21. Iнформацiя вiдсутня, тому що обмежень щодо обiгу цiнних паперiв не встановлено. 

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.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду вiдсутнi у зв"язку з тим, що така iнформацiя у 2018р. не виникала. 

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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 немає 

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) 

 2161 

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

 35.13 - розподiлення електроенергiї 

 35.12 -  передача електроенергiї 

 35.14 - торгiвля електроенергiєю 

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" 

2) МФО банку 

 338545 

3) Поточний рахунок 

 260053000146 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

 338545 

6) Поточний рахунок 

 260053000146 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Лiцензiя на право здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi з 

передачi електроенергiї 

АБ №220529 17.08.2005 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 



мiсцевими (локальними) 

електромережами на територiї 

Тернопiльської обл. 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Лiцензiя на право здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi з 

постачання електроенергiї за 

регульованим тарифом на 

територiї Тернопiльської обл. 

АБ №220530 17.08.2005 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 13.11.2012 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

траспортi 

 

Опис Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї 

Свiдоцтво про атестацiю на 

право проведення вимiрювань, 

результати яких 

використовуються пiд час 

контролю безпеки умов працi 

РХ-1186/12 20.11.2015 ДП "Тернопiльський науково-

виробничий центр 

стандартизацiї, метрологiї та 

сертифiкацiї" 

19.11.2018 

Опис 
Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2018р. буде видано 

нове свiдоцтво. 

Лiцензiя на право здiйснення 

господарської дiяльностi 

пов'язаної iз створенням об'єктiв 

архiтектури (будiвництво 

об'єкта архiтектури, який за 

складнiстю архiтектурно-

будiвельного рiшення та (або) 

iнженерного обладнання 

належить до IV i V кат. 

складностi) 

АЕ № 526080 27.08.2014 Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 

01.08.2019 

Опис 
Лiцензiя видається на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2019р. дана лiцензiя 

буде продовжена. 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

027.16.61 29.02.2016 Управлiння держпрацi у 

Терноп обл. 

28.02.2021 

Опис 
Дозвiл виданий на 5 роки. Прогнозуємо, що у 2021р. буде видано 

новий дозвiл. 

Дозвiл на експлуатацiю 

устаткування пiдвищеної 

небезпеки 

028.16.61 29.02.2016 Управлiння держпрацi у 

Тернопiльськiй обл. 

28.02.2021 

Опис 
Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозується, що у 2021р. 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  



 ВАТ "Тернопiльобленерго" володiє часткою в Статутному капiталi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Тернопiльелектропостач"  (код ЄДРПОУ 42145798) у розмiрi  

10000 грн. (100 % ).; на виконання норм Закону України "Про ринок електричної енергiї" 

 

 

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; та постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; та постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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 обслуговуванн; 

постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 



 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї 

споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 

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; постачання електричної енергiї споживачам. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1  Господарський суд 

Тернопiльської 

областi 

ВАТ 

"Тернопiльобленерг

о" 

КП 

"Тернопiльводокана

л" 

 9132124,78 грн (7825143,3 -борг 

за електричну енергiю + 

1149565,3 - пенi + 81169,97 - 3% 

рiчних + 76245,91 - iнфляцiї) 

Першою 

iнстанцiєю 

розглянуто. 

Передано на 

розгляд 

апеляцiйної 

iнстанцiї.. 

Примітки: 

За позовом ВАТ "Тернопiльобленерго" до КП "Тернопiльводоканал" про стягнення заборгованостi за електричну енергiю, спожиту в  березнi-червнi 2018р.  



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 2-1413, 25.03.2003 Тернопiльський 

апеляцiйний суд 

Вiдшкодування за 

втрату 

працездатностi 

Сплачується щомiсяця 

Примітки: 

 

2 004-ЗХ-01-Е, 

16.02.2018 

НКЦПФР Шраф Сплачено 

Примітки: 

 

3 005-ЗХ-1-Е, 

16.02.2018 

НКЦПФР Штраф Сплачено 

Примітки: 

 

4 006-ЗХ-1-Е, 

16.02.2018 

НКЦПФР Штраф Сплачено 

Примітки: 

 

5 007-ЗХ-1-Е, 

16.02.2018 

НКЦПФР Штраф Сплачено 

Примітки: 

 

6 1338, 02.11.2018 НКРЕКП Штраф Сплачено 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

В товариствi дiє централiзована структура органiзацiї та управлiння виробничими процесами. 

Очолює Товариство голова правлiння - генеральний директор.  

У складi ВАТ "Тернопiльобленерго" налiчується 18 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 передачi та постачання електроенергiї на територiї 

адмiнiстративних районiв Тернопiльської областi.  



До виробничих структурних пiдроздiлiв ВАТ "Тернопiльобленерго" належать:  

- служба лiнiй електропередачi 35-110 кВ - ремонт та технiчне обслуговування повiтряних лiнiй 

електропередачi 35-110кВ;  

- служба пiдстанцiй 35кВ i вище - забезпечення ремонтного та технiчного обслуговування 

трансформаторних пiдстанцiй напругою 35-110кВ;  

- служба релейного захисту i електроавтоматики - забезпечення ремонтного та технiчного 

обслуговування пристроїв релейного захисту i електроавтоматики;  

- оперативно-диспетчерська служба - здiйснення оперативно-диспетчерського управлiння 

електромережами областi;  

- служба засобiв диспетчерсько-технологiчного управлiння - забезпечення i технiчне 

обслуговування всiх систем зв'язку (радiопроводного, високочастотного);  

- служба iзоляцiї та захисту вiд перенапруг - органiзацiя i проведення випробувань iзоляцiї 

електроустановок пiдприємства, виконання робiт по захисту електромереж вiд перенапруг, 

хiмiчного контролю електроiзоляцiйних та iнших матерiалiв;  

- служба автоматизацiї i телемеханiки - забезпечення збору телеiнформацiї з пiдстанцiй, 

обслуговування апаратури телемеханiки i автоматики;  

- служба розвитку та пiдтримки програмного забезпечення - програмно-технiчне забезпечення 

роботи обчислювальної технiки, органiзацiя електронного зв'язку iз структурними пiдроздiлами;  

- цех з ремонту обладнання - ремонт трансформаторiв 10-0,4кВ, 110-35кВ, ремонт вводiв 110кВ, 

виготовлення кабельних роликiв, iншi роботи;  

- служба приладiв облiку i метрологiї - перевiрка i ремонт приладiв облiку електроенергiї та 

щитових вимiрювальних приладiв;  

- служба механiзацiї i транспорту - транспортне забезпечення дiяльностi пiдприємства;  

- ремонтно-будiвельна дiльниця - здiйснення ремонтно-будiвельних робiт;  

- вiддiл збуту електроенергiї; - служба аналiзу i контролю технологiчних втрат електроенергiї; - 

iнформацiйно-консультацiйний центр по роботi iз споживачами електричної енергiї 

- колл-центр та iн. 

Посилюється матерiально-технiчна база пiдроздiлiв енергозбуту шляхом придбання 

автотранспорту, комп'ютерної технiки, поповнення обмiнного фонду новими типами приладiв 

облiку.  

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 2018 рiк:  

Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2073 особи;  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2161 осiб;  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 18 осiб;  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 63 особи; 

Фонд оплати працi (всього) - 230968,0 тис.грн.  

Вiдносно 2017 року фонд оплати працi за 2018 рiк збiльшився на 38526,6 тис.грн. (20%) 

Кадрова полiтика Товариства протягом звiтного перiоду була спрямована на комплексне 

вирiшення завдань якiсного формування i ефективного використання кадрового потенцiалу, на 



забезпечення вiдповiдностi кадрiв зростаючим вимогам виробництва. 

За звiтний перiод 50% вартостi навчання посеместрово оплачено 3 особам по спецiальностi 

"Енергетика та електротехнiчнi системи в АПК". 

Товариство практикує заохочення працiвникiв до навчання в Тернопiльському нацiональному 

технiчному унiверситетi iм.I.Пулюя, Тернопiльському нацiональному економiчному 

унiверситетi, Бережанському агротехнiчному iнститутi, Борщiвському агротехнiчному iнститутi. 

На заочних вiддiленнях ВУЗiв рiзних рiвнiв акредитацiї протягом звiтного перiоду навчалось 40 

працiвникiв ( в тому числi 20 осiб у вiцi до 35 рокiв) за спецiальностями: "Електричнi системи i 

мережi", "Енергетика сiльськогосподарського виробництва", "Облiк i аудит", "Економiка 

пiдприємства", "Правознавство". 

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 та вугiльної промисловостi, працi i соцiальної полiтики. В навчально-

науковому iнститутi пiслядипломної освiти Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" 

пiдвищували квалiфiкацiю 17 працiвникiв з отриманням свiдоцтва, з них 7 молодих працiвникiв. 

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

професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 

Протягом 2018 року вiдповiдно до плану пiдвищили квалiфiкацiю 81 електромонтерiв з 

експлуатацiї розподiльчих мереж, 27 електрослюсарiв з ремонту устаткування розподiльчих 

пристроїв, 29 електромонтерiв з ремонту повiтряних лiнiй електропередачi, 1 електромонтер з 

ремонту та монтажу кабельних лiнiй, 2 електромонтери з обслуговування електроустановок, 8 

електромонтерiв з випробувань i вимiрювань, 10 електромонтерiв з ремонту апаратури 

релейного захисту й автоматики, 1 акумуляторник, 18 контролерiв енергонагляду, 1 оператор 

ЕОМ, 1 електромонтерiв ОВБ, 12 водiїв автотранспортних засобiв, якi сумiщують професiю 

електромонтера та iншi. Всього - 191 робiтники. Навчання пройшли 226 працiвникiв, в тому 

числi 8 керiвникiв i 27 спецiалiстiв. 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) 

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 нематерiальних активiв наводяться у додатку №1. 

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 постачання 

електроенергiї, виконання робiт, наданнi послуг, для управлiнських потреб, iз термiном 

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

2 500 (6000) 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.  

Затрати 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 

фонду переоцiнки. 

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 об?рунтованої 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 2 500 (6000) 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 iз 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". 

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 

об?рунтованої 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, ?рунтується 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 зменшенню 

вартiстю 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. Собiвартiсть одиниць запасiв , якi як правило , не є 

взаємозамiнними , та товарiв 

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

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 ; 

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 сердньоденної 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.  

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 постачає споживачам електроенергiю, придбану в державного пiдприємства 

"Енергоринок" (державного монополiста в галузi розподiлу електроенергiї), за тарифами, 

визначеними Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. Дохiд вiд 

постачання електроенергiї визнається Товариством на момент отримання вiд споживачiв 

пiдтвердження про те, що електроенергiя була ними отримана в повному обсязi.  

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 перiод 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 у звiтному роцi є 

ФДМУ, компанiї "Bikontia Enterprises Limited" (Kinp) та "Larva Investments" (Кiпр). 

До провiдного управлiнського персоналу Товариства вiдносяться члени наглядової ради та 

правлiння (дирекцiї) Товариства за посадою. 

Головним акцiонером Товариства на початок звiтного року 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 сферi 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.  

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;  

- об?рунтованого 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. 

 

 

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  

Дiяльнiсть ВАТ "Тернопiльобленерго" здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України "Про 

ринок електричної енергiї" та пiдлягає державному регулюванню. Органом державного 

регулювання є Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України. 

ВАТ "Тернопiльобленерго" купує електроенергiю на оптовому ринку електроенергiї. Динамiка 

зростання оптової цiни на електроенергiю становила у 2018 р. 6,1%. У 2018 роцi на оптовому 

ринку куплено електроенергiї 1500 млн.квт.год. на суму 1470189 тис.грн.(без ПДВ) , вiд iнших 

постачальникiв 17,3 млн.квт.год. на суму 69601 тис.грн.(без ПДВ). 



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

1. Пiдприємницька дiяльнiсть з передачi електроенергiї мiсцевими (локальними) 

електромережами;  

2. Пiдприємницька дiяльнiсть з постачання електроенергiї за регульованим тарифом.  

ВАТ "Тернопiльобленерго" є монополiстом на ринку надання цих послуг в Тернопiльськiй 

областi та здiйснює лiцензовану дiяльнiсть лише в межах адмiнiстративної одиницi 

(Тернопiльської областi). 

Обсяг наданих послуг з передачi та постачання електроенергiї у грошовому виразi (у дiючих 

цiнах) за 2018 рiк становить 479580 тис.грн.  

Вiдпущено електроенергiї власним споживачам 1235,6 млн.квт.год.  

Виручка вiд реалiзацiї електроенергiї становила1978965 тис.грн.  

Сезоннi коливання споживання електроенергiї досягають 50%. 

Структура споживання електроенергiї в Тернопiльськiй областi за 2018р.:  

-промисловi споживачi - 12,64%;  

-сiльськогосподарськi споживачi - 4,34%;  

-житлокомунгоспспоживачi - 5,67%;  

-бюджет - 6,24%;  

-населення - 51,27%;  

-iншi непромисловi споживачi - 19,84%. 

Технологiчнi витрати електроенергiї при її транспортуваннi в мережi становили 17,71% (в 2017р. 

- 17,35%).  

Собiвартiсть послуг становила 2008628 тис.грн.  

Фiнансовi результати дiяльностi товариства - прибуток 49073 тис.грн. 

3. Ремонт, обслуговування, повiрка засобiв вимiрювання та контролю споживання 

електроенергiї.  

Протягом 2018 року проведено ремонт та повiрку 26827 однофазних електролiчильникiв (з них 

1340 обладнаних реверсивними механiзмами), 10773 трифазних електролiчильникiв (з них 1221 

обладнаних реверсивними механiзмами ) , а також перевiрено 1437 трансформаторiв струму.  

Протягом року встановлено 3039 однофазних електролiчильникiв електронного типу та 530 

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 2018р. виконано проектно-вишукувальних робiт на суму 8532502 грн. 

У 2018 р. виконано надано послуг з приєднання електроустановок замовникiв до електичних 

мереж ВАТ "Тернопiльобленерго" обсягом 82562 тис.грн. (без ПДВ), в тому числi стандартного 

приєднання 58618 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 2014р. придбано основних засобiв на суму 3 212 тис. грн.; побудовано та реконструйовано 



108,832 км лiнiй електропередач на загальну суму 29 135, 00 тис. грн.; побудовано 41 ТП- 10/0,4 

та реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 14 533 тис. грн. 

У 2015р. придбано основних засобiв на суму 995 тис.грн.; побудовано та реконструйовно 59,4 

км лiнiй електропередач на загальну суму 31 868,00 тис.грн.;побудовано 12 ТП-10/0,4 та 

реконструйовано трансформаторних пiдстанцiй на загальну суму 7 183 тис. грн. 

У 2016р. 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 2017р. 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 2018р. 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. 

Iнвестицiйна програма затверджується НКРЕКП. Для ВАТ "Тернопiльобленерго" запланованi 

джерела формування та надходження коштiв на 2019 рiк. Вони складаються з :  

- амортизацiйних вiдрахувань - 56527 тис.грн.  

- прибуток на виробничi iнвестицiї - 12078 тис. грн. 

-перетоки реактивної електроенергiї - 12808 тис. грн.. 

- залученi кошти - 32 тис. грн. 

та заплановано використати на:  

- прирiст активiв пiдприємства за рахунок капiтальних iнвестицiй 81445 тис.грн., у т.ч. 

кап.будiвництво 58204 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв 12395 тис.грн., 

придбання (виготовлення) iнших необоротних активiв 10112 тис.грн., придбання (створення) 

нематерiальних активiв 734 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 31.12.2018 р. на балансi ВАТ "Тернопiльобленерго" перебували наступнi основнi 

засоби, за допомогою яких в областi здiйснювались розподiл та постачання електричної енергiї: 

а) трансформаторнi пiдстанцiї напругою 110 кВ - 41 шт.; 35 кВ -        112 шт.; 10 кВ - 5 940 шт.; 

б) лiнiї електропередачi (ЛЕП) напругою 110 кВ - 856 км; 35кВ - 1402 км; 10 кВ - 9250 км; 0,4кВ 

- 12589 км.  

Загальний знос основних засобiв складає 61,2 %. 

Електричнi мережi напругою 110, 35, 10 та 0,4 кВ, до складу яких входять трансформаторнi 

пiдстанцiї, повiтрянi та кабельнi лiнiї електропередачi, розташованi по всiй територiї 

Тернопiльської областi i експлуатуються виробничими службами та районами електричних 

мереж, якi є структурними пiдроздiлами ВАТ "Тернопiльобленерго". 

Протягом 2018 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 - 61,381 км. 

Змонтовано 55 розвантажувальних ТП 10/0,4кВ загальною потужнiстю 11,008 МВА.  

Впроваджено 9 комплектiв телемеханiки; змонтовано одну систему зонального захисту вiд 

iмпульсних, грозових перенапруг  в смт. Козова. 



Проведено замiну 1 масляного вимикача напругою 110 кВ на елегазовий. 

Обсяги капiталовкладень визначаються виходячи iз технiчної необхiдностi здiйснення 

запланованих заходiв, принципiв економiчної доцiльностi, а також оптимiзацiї рiвнiв тарифiв на 

розподiл та постачання i роздрiбних тарифiв на електричну енергiю. 

Джерела фiнансування iнвестицiйної програми на 2018 рiк було затверджено НКРЕКП в розмiрi 

65 227 тис.грн. (без ПДВ), а саме:  

амортизацiйних вiдрахувань в повному обсязi на суму 49 576 тис.грн.;  

iншi джерела - на суму 15 651 тис.грн.  

Iнвестицiйна програма розвитку на 2018 рiк виконана на 98,8 %.  

Згiдно дiючих договорiв оренди Товариство орендує: 

- в ТОВ "Енерго-Плюс" наступнi енергетичнi об'єкти: ПС 110/10 кВ "Ватра" по              вул. 

Об'їзна, 28 г, с.В.Гаї, Тернопiльського р-ну; В м. Тернополi: ПС 110/10 кВ "Нова" по                  

вул. О. Довженка, 18 А, РПк "Житло" по вул. Коновальця, 13, ТП-425 по вул. Злуки, 4 Г;    ТП 

10/0,4 кВ по вул. О. Довженка 12 А; РП 10 кВ по вул. генерала М.Тарнавського, 32 "г"; КТП-496 

по вул. генерала М.Тарнавського, 32 "а"; КТП-495 по вул. генерала М.Тарнавського, 32 "б"; 

КТП-494 по        вул. генерала М.Тарнавського, 32 "в"; 18 КЛ-10 кВ загальною довжиною 9,733 

км; 21 КЛ-0,4 кВ загальною довжиною 4,897 км. 

- в ТОВ "Спеценерго" наступнi енергетичнi об'єкти: РП-10 кВ № 25 з силовим трансформатором 

потужнiстю 630 кВА, 2 КЛ-10 кВ загальною довжиною 1,644 км за адресою м. Тернопiль, вул. 

Бродiвська, 60; 

- в ТОВ "Елiтар" - КТП 10/0,4 кВ № 29 з трансформатором 160 кВА за адресою с. Пiдзамочок, 

Бучацького р-ну та КТП 10/0,4 кВ № 212 з трансформатором           100 кВА за адресою м. 

Борщiв, вул..С.Бандери, 156 Б; 

- в ПАТ "ТРЗ"Орiон"" - примiщення  площею 5,8 кв.м., коридор площею 1,7 кв.м. та частину 

даху корпусу №11 площею 85,0 кв.м. за адресою м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6. 

 Згiдно дiючих договорiв оренди Товариство орендує земельнi дiлянки: 

- в Тернопiльської мiської ради: - земельна дiлянка по вул. Грiга (ПС 110/10 кВ "Промислова"); - 

земельна дiлянка по вул. Об'їзна (ПС 110/10 кВ "Загребелля"); - земельна дiлянка по вул. 

Енергетична, 2 (центральна база та ПС 110/10 кВ "Галицька"); - земельна дiлянка по вул. 

I.Франка, 14, 18 (Тернопiльський мiський РЕМ); - земельна дiлянка по вул. Микулинецька, 101 б 

(ЗТП-241); 

- в Бiльче-Золотецької сiльської ради Борщiвського району: - земельна дiлянка пiд ГЕС (Бiльче-

Золотецька ГЕС, вул. Загать, 41); 

- в Теребовлянської районної державної адмiнiстрацiї: -  три земельних дiлянки пiд ГЕС 

(Янiвська ГЕС, с. Долина, Теребовлянського р-ну); 

- в Гусятинської селищної ради Гусятинського району: - земельна дiлянка (Гусятинський РЕМ 

База, вул. Б.Лепкого, 75). 

Значних правочинiв щодо основних засобiв та об'єктiв оренди Товариство у 2018р. не 

здiйснювало.  

Активи Товариства обслуговуються квалiфiкованим персоналом. 

Дiяльнiсть з розподiлу та постачання 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 за спожиту електроенергiю;  

- Позаоблiкове споживання електроенергiї, як в побутовому секторi так i iншими споживачами; 

- Недосконалiсть та нестабiльнiсть енергетичного та податкового законодавства, а також 

тарифної полiтики в електроенергетицi;  

- Недосконалiсть законодавчої бази при здiйсненнi  закупiвель товарiв, виконаннi робiт та 



наданнi послуг.  

Суттєва залежнiсть вiд законодавчих або економiчних обмежень (пiльговий тариф на 

електроенергiю для населення,субсидiювання населення, обмеження при затвердженнi 

обгрунтованих та економiчно виправданих витрат на здiйснення лiцензованої дiяльностi при 

затвердженнi тарифiв). 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

У вiдповiдностi до ст. 11 Закону України "Про електроенергетику", 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 через механiзм застосування роздрiбного тарифу 

на електроенергiю. 

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

енергопостачальниками згiдно з умовами та правилами здiйснення лiцензованої дiяльностi з 

передачi i постачання електроенергiї.  

Порядок формування роздрiбного тарифу на електроенергiю для споживачiв електроенергiї 

затверджено постановою НКРЕ вiд 13.04.2017р. №4512 iз змiнами та доповненнями.  

Крiм доходiв вiд лiцензованої дiяльностi з передачi та постачання електроенергiї, тарифи на 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 4%.  

Робочий капiтал товариства достатнiй для поточних потреб.  

Шляхи покращення лiквiдностi:  

- погашення дебiторської заборгованостi (простроченої бiльше термiну, передбаченого в 

договорi на електропостачання);  

- повне вiдшкодування збиткiв вiд постачання електричної енергiї населенню за пiльговим 

тарифом;  

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених у 2018р. але не виконаних договорiв на 31.12.2018р. у ВАТ "Тернопiльобленерго" не 

було.  

Договори, що укладенi мiж ВАТ "Тернопiльобленерго" i споживачами електроенергiї на 

постачання електроенергiї є постiйно дiючими.  

 

 

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 та забезпечення подекадної оплати за електроенергiю. Для цього 

необхiдно:  

- не допускати комерцiйних втрат електроенергiї; 

- вдосконалювати розрахунки з побутовими споживачами;  

- модернiзовувати прилади i системи облiку електроенергiї; Для подальшого пiдвищення 



надiйностi роботи електромереж областi та забезпечення споживачiв електроенергiєю у 2019 

роцi передбачається виконання комплексу робiт з капiтального будiвництва, реконструкцiї та 

технiчного переоснащення електромережевих об'єктiв Товариства.  

У 2019 р. заплановано модернiзувати 40,6 км ЛЕП 0,4-10 кВ, з них: ПЛ-10кВ -  8,8 км; КЛ - 10 

кВ - 1,25 км; ПЛ - 0,4 кВ - 30,547 км. Планується реконструювати 1 шт. РП 10 кВ, та провести 

переоснащення однiєї ПС-110 кВ "Загребелля". 

Також заплановано здiйснити капiтальний ремонт 27 пiдстанцiй 35-110 кВ комплексним 

методом; 226 км повiтряних лiнiй 35-110 кВ; 3050,49 км ПЛ 0,4-10 кВ; Вiдремонтувати 51 

вимикачi напругою 35-110 кВ; 63 трансформатори 10 кВ; замiнити        850 опор; 100,35 км 

проводiв; розчистити 1275,47 км трас. 

 

Згiдно графiку замiни електролiчильникiв у 2019 р. планується провести повiрку 29254 

однофазних та11636 трифазних електролiчильникiв та протягом року встановити 4224 

однофазних електролiчильникiв електронного типу та 479 трифазних електролiчильникiв 

електронного типу. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок по ВАТ "Тернопiльобленерго" за 2018 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 передачi i постачання 

електроенергiї. Лiцензiї на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi та 

постачання електричної енергiї, що виданi НКРЕКП, є дiйсними необмежений перiод часу.  

ВАТ "Тернопiльобленерго" вiдноситься до природних монополiстiв на ринку транспортування 

електроенергiї для споживачiв на територiї Тернопiльської областi. 

Вiдпуск електроенергiї споживачам областi у 2018р. становив всього 1279,7 млн.квт.год., в т.ч. 

незалежними постачальниками - 44,1 млн.квт.год. (3,4%).  

Основнi виробничi фонди становлять лiнiї електропередач i трансформаторнi пiдстанцiї. 

Балансова (залишкова) вартiсть виробничого призначення складає 748362 тис.грн., тобто 99,9% 

балансової вартостi всiх основних фондiв Товариства.  

Загальний ступень зносу становить 61,2%. 

За рiк вiдбулось 16 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 2016р. склали 791 569 тис.грн.; на кiнець 2017р. - 

848 622 тис. грн.; на кiнець 2018р. - 940756 тис. грн. 

Основнi засоби за залишковою вартiстю склали на кiнець 2016р. - 632 145 тис.грн.; на кiнець 

2017р. - 678 307тис. грн.; на кiнець 2018р. - 749047 тис. грн. 

Сумарна дебiторська заборгованiсть  за 2016р. склала 111 815 тис.грн.; за 2017р. - 119 884 тис. 

грн.; за 2018р. - 133487 тис. грн. 

Додатковий капiтал  за 2016р. склав 497 тис.грн.; за 2017р. - 566 тис. грн.; за 2018р. - 620 тис. 

грн. 

Статутний капiтал не змiнювався. 

За 2016 рiк чистий прибуток склав - 5 701 тис. грн.; за 2017р. - 48 612 тис. грн.; за 2018р. - 49074 



тис. грн.. 

Звiт за 2017 рiк опублiковано в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №80 вiд 

26 квiтня 2018р. та оприлюднено на сайтi загальнодоступної iнформацiйної бази даних Комiсiї 

25.04.2018р. 

Товариством у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" опублiковано у 

бюлетенi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" та газетi 

"Свобода" повiдомлення про прийняте Спостережною радою рiшення про переведення випуску 

простих iменних акцiй ВАТ "Тернопiльобленерго" документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування; а також повiдомлено про це персонально акцiонерiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго" шляхом направлення персональних письмових повiдомлень простим 

листом . 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Комiтетiв Наглядової ради не створено. 

До складу Наглядової ради Входять 

Голова та члени Наглядової ради. 

Сачiвко Андрiй Iванович - Голова 

Наглядової ради , представник 

держави, юридичної особи Фонду 

державного майна України. 

Абраменко Вячеслав Леонiдович- член 

Наглядової ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного 

майна України. 

Лепявко Iрина Миколаївна - член 

Наглядової ради, представник держави, 

юридичної особи Фонду державного 

майна України. Н 

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 Юхимець Iгор Юрiйович - виконуючим 



члени правлiння 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 члени Ревiзiйної комiсiї 

Тур Анджелiна 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 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна 

України 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сачiвко Андрiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна, 00032945, Начальник Управлiння Фонду державного майна 

України 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 33 рокiв. 

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

директора Департаменту Фонду державного майна України. 

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

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 



1) Посада 

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

України 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Абраменко Вячеслав Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна, 00032945, д/в 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

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

вiдсутня. 

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

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

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

України. 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лепявко Iрина Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна, 00032945, Начальник вiддiлу Департаменту управлiння 

державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна 

України. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 34рокiв. 



Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади 

заступника начальника Управлiння-начальника вiддiлу, начальника вiддiлу. 

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

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

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

України 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Корнiєнко Алла Григорiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Фонд державного майна, 00032945, Головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав 

держави. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.09.2016, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 34 роки. 

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

спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави. 

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

"Тернопiльобленерго" письмового повiдомлення вiд акцiонера Товариства - представника 

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

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

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

повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради , акцiонер Товариства 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 152932 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради,  BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED 

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

18.08.2016р. № 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 2013р., 

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради, акцiонер Товариства 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 LARVA INVESTMENTS LIMITED 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 152935 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

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

18.08.2016р. № 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 2013р., 

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради, акцiонер Товариства 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 255478 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

HOLDING здiйснює через своїх представникiв.  Вiдповiдно до письмового повiдомлення  

(вх..номер вiд 18.08.2016р. № 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 2013р., 

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

такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються, окрiм повноважень з 

пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 

1) Посада 

 В.о. голови правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Юхимець Iгор Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго, 00130725, Перший заступник генерального директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 06.11.2000, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Винагороду за виконання обов'язкiв голови правлiння у звiтному роцi отримував згiдно 

укладеного контракту з Спостережною радою Товариства у розмiрi 50 тис.грн. У натуральнiй 

формi винагорода не виплачувалась.  

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

правлiння-генеральний директор ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 36 рокiв.  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 



1) Посада 

 член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сторчак Валерiй Федорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Тернопiльобленерго", 00130725, Перший заступник генерального директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.02.1999, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 - 34 роки.  

Обiймає посаду заступника генерального директора-фiнансового директора ВАТ 

"Тернопiльобленерго". 

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Барткiв Степан Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.11.2000, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 - 47 рокiв.  



Обiймає посаду головного iнженера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Олянiцький Сергiй Богданович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДАЕК "Тернопiльобленерго, 00130725, Заступник директора з енергонагляду i збуту 

енергiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.02.1999, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 34 роки.  

Обiймає посаду директора енергозбуту ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мацко Людмила Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.02.1999, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 - 41 рокiв.  

Обiймає посаду директора з економiчних питань ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кицкай Ярослав Мар'янович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1953 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДАЕК "Тернопiльобленерго", 00130725, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.10.2001, обрано до проведення загальних зборiв акцiонерiв 

9) 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 

ВАТ "Тернопiльобленерго"  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи - 46 рокiв.  

Обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльобленерго".  

Не обiймає iнших посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тур Анджелiна Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, Iнформацiя вiдсутня 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  



9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 32 рокiв. 

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

вiдсутня. 

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

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

бiльше нiж на пять рокiв. 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кондратенко Надiя Iгорiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Консалтингова компанiя, д/в, Провiдний економiст 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Загальний стаж роботи - 15 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. 

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

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

бiльше нiж на пять рокiв. 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Представник держави-  - представник Державної фiнансової iнспекцiї 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

 д/в 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Немає данних  щодо освiти, стажу роботи, найменування пiдприємства та попередньої 



посади, яку займав. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.09.2013, обрано  

9) Опис 

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

формi у 2018р. 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. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

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- 

Головний 

бухгалтер 

Кицкай Ярослав 

Марянович 

 100 0,0001637 100 0 

Голова Наглядової 

ради 

Сачiвко Андрiй 

Iванович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Абраменко 

Вячеслав 

Леонiдович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Лепявко Iрина 

Миколаївна 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Корнiєнко Алла 

Григорiвна 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Bikontia 

Enterprises Limited 

152932 15 265 93

0 

24,99 15 265 930 0 

член Наглядової 

ради 

Larva Investments 

Limited 

152935 9 224 464 15,1002 9 224 464 0 

член Наглядової 

ради 

UA ENERGY 

DISTRIBUTION 

HOLDING 

255478 1 0 1 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Тур Анджелiна 

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 

Усього 24 490 49

5 

40,0903637 24 490 495 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагороди i компенсацiї не виплачувались, оскiльки у звiтному перiодi звiльнення посадових 

осiб не вiдбувалось 



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 
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 прибутку вiд основних видiв дiяльностi, до 

яких належить передача та постачання електричної енергiї.    

Товариство  обслуговує бiльше 425238 споживачiв, з них   16898  юридичних  осiб .  Вiдпуск 

електроенергiї  споживачам  за рiк становить  1280 тис. кВтг. (+1,5% до рiвня 2017р.) на суму 

1979 млн.грн., в т.ч.: 

- для промисловостi  161,7 млн.кВт.г (-8,9%) 

- для сiльськогосподарських споживачiв 55,5 млн.кВт.г (-0,9%) 

- для пiдприємств ЖКГ 72,6 млн.кВт.г (-1,0%) 

- для пiдприємств та органiзацiй державного бюджету  21,9 млн.кВт.г (-4,7%) 

- для пiдприємств та органiзацiй мiсцевого бюджету 58 ммлн.кВт.г (-2,3%) 

- для населення 656,1 млн.кВт.г  (+1,1%) 

- для iнших споживачiв 253,9 млн.кВт.г (+14,6%). 

Нарощування темпiв споживання електричної енергiї характерне для населення i iнших 

споживачiв, що зумовлює стратегiю i тактику пiдприємства при прийняттi управлiнських рiшень 

щодо розвитку електричних мереж. 

В своїй дiяльностi Товариство зорiєнтовано на максимальне задоволення потреб споживачiв  пiд 

гаслом "Споживач - найвища цiннiсть Компанiї".  

У 2018 роцi досягнуто  основної мети   дiяльностi Товариства, а саме: отримано прибуток в 

обсязi 49074 тис.грн. при забезпеченнi безперебiйного електропостачання, тобто забезпечено 

iнтереси як акцiонерiв, так i споживачiв Товариства.  

На виконання затвердженої iнвестицiйної програми у 2018 роцi виконано заходи: 

- з будiвництва, модернiзацiї та реконструкцiї електричних мереж та обладнання на суму 

51053,28 тис.грн.  

- iз зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - на суму 8920,89 

тис.грн., 

- з модернiзацiї та закупiвлi транспортних засобiв - 673,02 тис.грн.,  

- iз впровадження та розвитку iнформацiйних технологiй - 504,86 тис.грн., 

- iз впровадження та розвитку систем зв'язку  - 768,19 тис.грн., 

- iз модернiзацiї та закупiвлi колiсної технiки - 1958,33 тис.грн. 

-iншi на суму 536,30 тис.грн. ; всього на суму 64414,87тис.грн.  

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: 
 

 

 

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.  

 

Інформація про види активів 
(тис. грн.). 

Показник 2017 р. 2018 р. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

65 485 104 502 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
42 532 

 
14 599 

з бюджетом 318 7 

Інша поточна дебіторська заборгованість 11 549 14 379 

Гроші та їх еквіваленти 11 798 7 950 
 

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть 

фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Товариство здiйснює аналiз 

за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов'язань для забезпечення 

належного рiвня лiквiдностi та платоспроможностi. 

 У таблицi нижче наведено структуру поточних зобов'язань Товариства. Суми, якi 

розкриваються у таблицi, є недисконтованими потоками грошових коштiв за основною сумою 

боргу та вiдсоткiв. 

Інформація про види поточних зобов’язань  
(тис. грн.). 

Показник 2018 р. 

Поточна кредиторська заборгованість   за: 
товари, роботи, послуги 

97 857 

розрахунками з бюджетом 28 286 

розрахунками зі страхування 3 706 

розрахунками з оплати праці 14 606 

Поточні забезпечення  

Інші поточні зобов'язання 1 941 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 112 474 

Частка поточної заборгованості за одержаними авансами, % 42,9 
 

При управлiннi ризиком лiквiдностi керiвництво Товариства значною мiрою покладається на 

власнi рiшення у плануваннi й пiдтриманнi лiквiдностi пiдприємства та забезпеченнi достатнiх 

грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових 

зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року. 

Товариство має "важку" структуру активiв - частка необоротних активiв 83,6%. 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 2018 роцi робочого капiталу було не достатньо для поточних потреб Товариства на 108 383 

тис. грн., 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 надходжень вiд постачальникiв 

/кредиторiв 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 виробництва; 

" 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.  

 

oРизики 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 ним 

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  передачi та постачання 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. Компанiя зазнала кiбератаки , яка не мала суттєвого впливу на наш бiзнес.  

Для запобiгання та пом'якшення ризикiв у iнформацiйнiй сферi було здiйснено низку заходiв: 

-Придбанi i встановленi backup сервери. 

-Внесено змiни в процес резервного копiювання для забезпечення максимально можливої 

безпеки бiзнес-даних. 

- Перевстановлюються 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. 

- Планується замiнити граничний роутер i фаєрвол з пiдпискою на доступ до бази даних CISCO 

атак, вiрусiв i небезпечних адрес. 

- Ведуться роботи з впровадження системи реєстрацiї кiбер-iнцендентiв i передачу їх в CERT-

UA - пiдроздiл Державного центру кiберзахисту  

" 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) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис  

У 2018 роцi як черговi, так i позачерговi загальнi збори акцiонерiв 

Товариства не скликались i не проводились.  

 

 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 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 (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 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 11.10.2013р. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 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 11.10.2013р.  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 



 

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 

простих 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 річних (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 черговi збори акцiонерiв не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У складi наглядової ради комiтетiв не створено. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

 Сачiвко Андрiй 

Iванович 

Голова Спостережної ради  X 



Опис: 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. 

Абраменко Вячеслав 

Леонiдович 

член Спостережної ради  X 

Опис: Абраменко Вячеслав Леонiдович - член 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. 

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. 

 Лепявко Iрина 

Миколаївна 

член Спостережної ради  X 

Опис: Лепявко Iрина Миколаївна - член Спостережної ради, 

представник держави, юридичної особи Фонду державного майна 

України. обрана 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. 

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 

член Спостережної ради  X 

Опис: 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 

член Спостережної ради  X 

Опис: 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 

член Спостережної ради  X 

Опис: 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 

член Спостережної ради  X 

Опис:  

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. 

 

 

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) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Засiдання Спостережної ради Товариства у 2018 роцi не проводилося. Члени спостережної ради 

втратили свої повноваження, окрiм скликання зборiв акцiонерiв. 

 

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) 

Голова ради - 7 неоподаткованих мiнiмумiв доходiв; члени ради - 5 

неоподаткованих мiнiмумiв доходiв. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правлiння Товариства, вiдповiдно до п. 8.4.1 

Статуту Товариства, є колегiальним 

виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. 

До повноважень Правлiння Товариства 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Спостережної Ради Товариства. 

Вiдповiдно до п. 8.4.4 Статуту Товариства 

Голова та члени Правлiння обираються 

Спостережною радою термiном на 3 роки. 

Правлiння, вiдповiдно до чинної редакцiї 

Статуту Товариства, є колегiальним 

виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства. До повноважень Правлiння 

Товариства  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 



Правлiння складається з 7 членiв, в т.ч. 

Голова правлiння та члени Правлiння. 

Станом на дату складання цього Звiту до 

складу Правлiння входять: 

 1) Юхимець Iгор Юрiйович, 

призначений виконуючим обов'язки голови 

правлiння (протокол Спостережної ради ВАТ 

"Тернопiльобленерго" до проведення 

загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до 

Статуту ВАТ "Тернопiльобленерго" 

(протокол Спостережної ради Товариства вiд 

06.11.2000 р.). Приступив до виконання  

обов'язкiв голови правлiння з дати пiдписання 

контракту iз Спостережною радою  

(08.11.2000 р.) 

 2) Сторчак Валерiй Федорович, 

обраний 24.02.1999 р. (протокол 

Спостережної ради ВАТ 

"Тернопiльобленерго" вiд 24.02.1999 р. )  

 3) Барткiв Степан Петрович, обраний 

13.11.2000 р. (протокол Спостережної ради 

ВАТ "Тернопiльобленерго" вiд 13.11.2000 р.); 

4) Олянiцький Сергiй Богданович, 

обраний 24.02.1999 р. (протокол 

Спостережної ради ВАТ 

"Тернопiльобленерго" вiд 24.02.1999 р.) 

5) Мацко Людмила Миколаївна, обрана 

24.02.1999 р. (протокол Спостережної ради 

ВАТ "Тернопiльобленерго" вiд 24.02.1999 р.) 

6) Кицкай Ярослав Мар'янович, обраний 

22.10.2001 р. (протокол Спостережної ради 

ВАТ "Тернопiльобленерго" вiд 22.10.2001 р.)  

 Вiдповiдно до п.2.1 Положення про 

правлiння ВАТ "Тернопiльобленерго"  

правлiння Товариства складається з 7 осiб. 

Вiдповiдно до п.2.5. цього Положення 

Головою та членами правлiння можуть бути 

особи, якi перебувають з Товариством у 

трудових вiдносинах. Повноваження сьомого 

члена правлiння були припиненi з 

28.02.2012р. в зв'язку iз його звiльненням з 

27.02.2012р. та переходом на iншу роботу  на 

пiдставi п.2.5. Положення про правлiння та 

п.3.1. Положення про Спостережну раду ВАТ 

"Тернопiльобленерго".   

Комiтетiв Правлiння Товариства не 

створювало. 

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. 

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. 

Комiтетiв Правлiння Товариства не 

створювало. 

 

 



 

 

Опис 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 2018 року вiдбулося 16 засiдань 

Правлiння .  На засiданнях розглядались 

питання порядку денного та приймались 

рiшення щодо:  

-премiювання працiвникiв та пiдвищення 

тарифних ставок i окладiв, 

-надання благодiйної допомоги працiвникам 

Товариства вiдповiдно до Колективного 

договору, а також у вiдповiдь на звернення до 

правлiння фiзичних та юридичних осiб,  

-списання безнадiйної дебiторської та 

кредиторської заборгованостi,  

-списання основних засобiв в межах, 

визначених Законом України "Про 

приватизацiю державного i комунального 

майна",  

-придбання частки у статутному капiталi ТОВ 

"Тернопiльелектропостач" в розмiрi 100%, 

- нагородження працiвникiв державними та 

галузевими нагородами; 

-навчання працiвникiв за кошти Товариства; 

-укладення додаткових угод до договору з 

приєднання для забезпечення можливостi 

електрифiкацiї нових забудов; 

-щодо затвердження програми вiдповiдностi, 

внутрiшнiх положень Товариства та змiн в 

органiзацiйну структуру з метою виконання 

Закону України "Про ринок електричної 

енергiї", а також щодо визначення основних 

напрямкiв розвитку ТОВ 

"Тернопiльелектропостач", затвердження його 

органiзацiйної структури, укладення договору 

оренди виробничих площ, транспортних 

засобiв та обладнання. 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  



 

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 

належит

ь до 

компете

нції 

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 додатковий випуск 

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 акції акціонерного товариства  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 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, так так так так так 



результати діяльності 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  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 

Виконавчий орган X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 10 

відсотками голосів 
 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 

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.  

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 



винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами Товариства, вiдповiдно до п. 8.1 Статуту, є Голова та члени Спостережної 

ради, голова та члени Правлiння, ревiзор 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. 

За виконання обов'язкiв члена Ради передбачена оплата. 

  Голова Спостережної ради - 7 неоподаткованих доходiв заробiтної плати; 

  член Спостережної ради - 5 неоподаткованих доходiв заробiтної плати. 

 

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 або 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. 

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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
2.2. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 

3480-IV 



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 

об?рунтування 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 

 

 

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, 

Кутузова, 18/9 

31 154 360 50,999 31 154 360 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 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  Сукупнiсть 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.  

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 

UA 4000190458 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. 

 



 

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 UA 400019045 61 088 160 15 272 040 61 088 160 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.  

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: 677 673 748 362 53 663 66 251 731 336 814 613 

  будівлі та споруди 508 022 552 906 2 629 2 469 510 651 555 375 

  машини та обладнання 147 176 171 653 22 532 20 079 169 708 191 732 

  транспортні засоби 11 557 12 661 0 0 11 557 12 661 

  земельні ділянки 0 0 28 502 43 703 28 502 43 703 

  інші 10 918 11 142 0 0 10 918 11 142 

2. Невиробничого 

призначення: 
3 662 3 713 0 0 3 662 3 713 

  будівлі та споруди 612 662 0 0 612 662 

  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 3 028 3 028 0 0 3 038 3 028 

  інші 22 23 0 0 22 23 

Усього 681 335 752 075 53 663 66 251 734 998 818 326 

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 - 

1905443 тис.грн., залишкова вартiсть - 752075 тис.грн., ступiнь їх зносу 

- 60,69%, сума накопиченого зносу - 1156396 тис.грн. Змiни у вартостi 

основних засобiв зумовленi їх переоцiнкою надходженням протягом 

року (надiйшло основних засобiв за 2018 рiк на суму 142608 

тис.грн.,здiйснено переоцiнку основних засобiв на суму 440 тис.грн.), 

вибуттям (вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю за 2018 рiк 

на суму 6721 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 71375 

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 12588 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 652 761 622 227 



(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 рiк вiдбувався вiдповiдно до 

методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення 

(стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України 31.03.99 N 87. 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 (652761 тис.грн.) бiльша за розмiр 

статутного капiталу (15 272 тис.грн. ). Вимоги п.3 статтi 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 4 296 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 4 296 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 28 286 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 257 221 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 289 853 X X 

Опис У Товариства вiдсутнi кредитнi лiнiї.  

Заборгованiсть по виданих довгострокових векселях становить 

4296 тис.грн., якi виданi в рахунок погашення заборгованостi 

за куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок".  

Iншi зобов'язання: за товари, послуги - на суму 97857 тис. грн.; 

з отриманих авансiв за роботи - 112474 тис. грн.; по 

вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати- 3706 тис. 

грн.; по зарплатi за грудень 2018р. (поточна)- 14606 тис. грн.; 

по виданих короткострокових векселях - 2000 тис. грн; 

довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 21407 тис. грн.; 

довгостроковi зобов'язання по договорах лiзингу - 1808 тис. 



грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями по договорах лiзингу - 1422 тис. грн.; по iншiй 

поточнiй заборгованостi - 1941тис.  

Податковi зобов'язання - 28286 тис.грн., термiн оплати яких не 

настав (з них: ПДВ20965 тис. грн.; ПДФО (податок з доходiв 

фiзичних осiб) - 4005 тис. грн.; вiйськовий збiр - 334тис. грн.; 

орендна плата за землю -42 тис. грн.), податок на прибуток - 

2940 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 1279746 тис.кВт.год. 1978965 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 купована електроенергiя 75,66 

2 витрати на оплату працi 11,55 

3 матерiальнi витрати 4,58 

 

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 

"Капiтал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20503140 

Місцезнаходження 69035, Україна, Запорізька обл., 

Запорiзький р-н, м. Запорiжжя, 

Проспект Ленiна (Соборний) 170-Б, 

прим. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво 4645 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2015 

Міжміський код та телефон (061) 213-17-45 

Факс (061) 21-57-60 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис  ТОВ Аудиторська компанiя "Капiтал." 

провела аудиторську перевiрку 

фiнансових звiтiв ВАТ 

"Тернопiльобленерго"за 2018р. на 

предмет повноти, достовiрностi та 

вiдповiдностi чинному законодавству, 

встановленим нормативам. 

 

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., д/в р-н, 

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 інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

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., д/в р-н, 

м.Київ, Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР№ 2092 

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 

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 

06.02.2014р. у справi №910/19386/13, у 

зв'язку з розiрванням Угоди №2 про 

реєстрацiйне обслуговування вiд 

03.07.1999р., 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. 

03.04.2018р. Верховним судом 



залишено без змiн Постанову 

Львiвського апеляцiйного 

господарського суду вiд 26.09.2017р 

 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

Територія Тернопільська область, м.Тернопiль за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2179 

Адреса, телефон:  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 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 9 711 8 386 

    первісна вартість 1001 14 717 15 534 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 006 ) ( 7 148 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 431 25 780 

Основні засоби 1010 678 307 749 047 

    первісна вартість 1011 1 769 116 1 905 443 

    знос 1012 ( 1 090 809 ) ( 1 156 396 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 028 3 028 

    первісна вартість 1016 3 028 3 028 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 10 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7 5 

Відстрочені податкові активи 1045 201 591 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 706 685 786 847 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 10 255 12 472 

Виробничі запаси 1101 10 244 12 459 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 11 13 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 65 485 104 502 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 42 532 14 599 

    з бюджетом 1135 318 7 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 299 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 549 14 379 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 11 798 7 950 

Готівка 1166 12 9 

Рахунки в банках 1167 11 786 7 941 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 141 937 153 909 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 848 622 940 756 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 272 15 272 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 526 431 525 346 

Додатковий капітал 1410 566 620 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 79 958 111 523 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 622 227 652 761 





КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 2 077 920 1 836 845 

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 ( 1 936 821 ) ( 1 678 177 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 141 099 158 668 

    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 6 442 6 513 

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 ( 36 547 ) ( 30 310 ) 

Витрати на збут 2150 ( 39 571 ) ( 35 807 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 373 ) ( 27 792 ) 

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 66 050 71 272 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 7 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 844 ) ( 3 384 ) 

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 62 207 67 895 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 133 19 283 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 49 074 48 612 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 49 074 48 612 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 96 380 94 841 

Витрати на оплату праці 2505 231 999 193 357 

Відрахування на соціальні заходи 2510 49 324 41 095 

Амортизація 2515 73 757 69 823 

Інші операційні витрати 2520 47 152 62 526 

Разом 2550 498 612 461 642 

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 0,803330 0,795770 





КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Тернопiльобленерго" 
за ЄДРПОУ 00130725 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 2 397 225 2 241 090 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 92 78 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 2 187 48 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 312 55 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 605 2 832 

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 3 679 2 708 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 830 589 ) ( 1 779 750 ) 

Праці 3105 ( 184 083 ) ( 151 571 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 48 417 ) ( 39 890 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 142 330 ) ( 124 167 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 10 284 ) ( 13 707 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 72 936 ) ( 68 018 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 59 110 ) ( 42 442 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 772 ) ( 1 072 ) 

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 ( 14 274 ) ( 10 236 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 184 635 140 125 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 





КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" за ЄДРПОУ 00130725 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 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 15 272 526 431 566 0 79 958 0 0 622 227 

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 15 272 526 431 566 0 79 958 0 0 622 227 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 49 074 0 0 49 074 

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 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльобленерго» (надалi ВАТ «Тернопільобленерго» або 

Товариство) створено в ході реорганізації Тернопільського обласного підприємства електричних 

мереж, яке функціонувало від 1958 року. 

Згiдно Указу Президента України вiд 04.04.1995 р. 282/95 «Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексi України», наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України вiд 28.07.1995 р. № 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 17.11.1995 р. №-192-ДПК та вiд 26.01. 1996 р. 

№-6-ПРА був затверджений план розмiщення акцiй ДАЕК «Тернопiльобленерго». 

15.02.1999 р. загальнi збори акцiонерiв ДАЕК «Тернопiльобленерго» прийняли рiшення про 

перетворення ДАЕК «Тернопiльобленерго» у вiдкрите акцiонерне товариство 

«Тернопiльобленерго». Дата державної реєстрації Товариства – 19.02.1999 р. 

Згiдно Указу Президента України вiд 22.01.2004 р. №-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 11.05.2011 р. №-497 «Про передачу 

Фондовi державного майна України державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та 

енергопостачальних пiдприємств» Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя 

України» 09.11.2011 р. передала Фонду державного майна України пакет акцiй Товариства в 

розмiрi 25,999%. 

На кiнець 2018 року бiльш як 10 вiдсотками акцiй Товариства володiли: 

Фонд державного майна України  51,0% 

«Bikontia Enterprises Limited» (Kinp)  24,99% 

«Larva Investments»  15,1002% 

Основною дiяльнiстю Товариства є прийом, передача, розподiл та постачання електроенергії 

фізичним та юридичним особам Тернопiльщини. Діяльність Товариства здійснюється в одному 

операційному сегменті. Товариство купувало електроенергію у ДП «Енергоринок» з подальшою 

її реалізацією. 

У 2018 р. Товариство використовувало ліцензії Лiцензiї Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi енергетики (далi НКРЕКП) на право здiйснення пiдприємницької 

дiяльностi з передачi електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї 

Тернопiльської областi від 29.08.1996 р. № 63 (анульована з 01.01.2019 р.) та Лiцензiї НКРЕКП 

на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електроенергiї за регульованим 

тарифом на територiї Тернопiльської областi від 09.10.1996 р. № 147 (анульована з 01.01.2019 

р.).Товариство отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії на території Тернопільської області згідно Постанови НКРЕКП від 

20.11.2018 р. № 1468 

Згiдно рiшення Тернопiльського обласного вiддiлення Антимонопольного комiтету вiд 

26.07.1995 р. № 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» від 16.10.1997 р. № 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. 

Ст. 17 Закону України «Про електроенергетику» передбачає, що роздрiбна цiна формується 

енергопостачальниками згiдно з умовами та правилами здiйснення лiцензованої дiяльностi з 

передачi i постачання електроенергiї. Попередній порядок формування роздрiбного тарифу на 

електроенергiю для споживачiв електроенергiї затверджено постановою НКРЕКП 

від 22.01.2001 р. № 47 втратив чиність та відповідно було розроблено та затверджено 

постановою НКРЕКП від 19.11.2015 р. № 2810 «Про затвердження Порядку розрахунку 

середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом». 

Крiм зазначеної основної лiцензованої дiяльностi з передачi та постачання електроенергiї, 

тарифи на якi затверджує НКРЕКП, 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.  

Офіційна Інтернет-сторінка Товариства: http://www.toe.te.ua . 

 

2. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

2.1.  Заява про відповідність 

Окрема фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року підготовлена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) та була затверджена 

26.02.2019 р. 

З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, 

згідно з вимогами українського законодавства Товариством було застосовано форми фінансової 

звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, які 

базуються на принципах МСФЗ, але мають певні особливості у частині обов’язкового змісту та 

формату звітності, який не може бути відкоригований з урахуванням особливостей 

господарської діяльності суб’єкта господарювання, а саме: окрема фінансова звітність має 

вичерпаний, уніфікований перелік статей, які мають бути заповнені усіма компаніями, які 

формують звітність. 

2.2. Основа складання окремої фінансової звітності 

Основою надання окремої фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), видані Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Окрема Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк була пiдготовлена на основі припущення про 

безперервність діяльності та відповідно до принципу оцiнки за iсторичною вартостi, за винятком 

груп нерухомостi, передавальних пристроїв, машин, обладнання та iнвестицiйної нерухомостi, 

якi оцiнюються за справедливою вартістю. Фiнансовi активи та зобов'язання оцiненi за 

амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Iсторична вартiсть 

звичайно визначається на основi справедливої вартостi винагороди, переданої в обмiн на товари 

та послуги. У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період. 

http://www.toe.te.ua/


2.3. Функціональна валюта та валюта звітності 

Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є Українська 

гривня. Уся фінансова інформація, представлена в Українських гривнях, округлюється до 

найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній 

валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення 

операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у 

функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці 

відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. 

2.4. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні 

облікової політики 

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від керівництва винесення суджень та 

визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на 

відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов’язань, а також на розкриття 

інформації про умовні зобов’язання, застосування попередніх оцінок та припущень. Однак 

невизначенiсть стосовно цих припущень та попереднiх оцiнок може привести до результатiв, якi 

можуть вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, 

стосовно яких приймаються цi припущення та попереднi 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. Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності 

коригувань, такі коригування відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про 

них стає відомо. 

Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються: визначення справедливої 

вартості фінансових інструментів, терміну корисного використання основних засобів та 

нематеріальних активів, оцінювання сумнівності заборгованості, підстави та суми створення 

забезпечень, ознаки знецінення активів. 

Також існує невизначеність щодо інтерпретації складного податкового законодавства, 

прогнозування змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього 

оподатковуваного доходу. Товариство не створює забезпечення під можливі наслідки перевірок, 

проведені фіскальними органами. 

2.5.  Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому 

На дату затвердження фінансової звітності українська економіка знаходиться в затяжній кризі, 

яка ускладнена військовим конфліктом на сході України і невизнаним відділенням Автономної 

республіки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних 

реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та 

управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової системи, тощо та, у підсумку, 

створення умов для економічного зростання в країні. 

Заморожений військовий конфлікт у східній частині країни є постійним джерелом 

невизначеності і напруги, та є ознаки збереження такої ситуації на довготривалий період, 

оскільки наслідки військового конфлікту очевидні для обох сторін. 

Національний банк України зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, зокрема, була 

поступово знижена частка надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу 

на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в 



іноземній валюті був збільшений. Крім того, НБУ дозволив українським компаніям виплачувати 

дивіденди за кордон у межах певного щомісячного ліміту. 

Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість 

активів, а українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з боку 

внутрішніх і міжнародних фінансових ринків. 

Міжнародний валютний фонд продовжив надавати підтримку українському уряду в рамках 

чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ, затвердженої в березні 2015 року. Інші 

міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з 

тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи (в т.ч. 

реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу у сфері корпоративного права й поступову 

лібералізацію енергетичного сектора). 

У грудні 2018 року Moody's підвищило кредитний рейтинг України до Саа1 змінивши прогноз з 

«позитивного» на «стабільний»; підвищенню рейтингу сприяла домовленість з МВФ про нову 

програму, що підвищить ймовірність повернення на ринки капіталу і зменшить ризик дефолту. 

Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить від продовження проведення 

урядом структурних реформ та інших чинників. У той же час Україна, як і раніше є країною, яка 

сильно залежить від МВФ як в плані фінансування, так і в плані стимулу до реформ. Крім того, 

Україна як і раніше схильна до ризику відновлення геополітичної конфронтації і 

турбулентності, а також зміни влади, що може призвести до затримки або часткової зміни ходу 

реформ. 

У 2019 році в країні відбудуться Президентські та Парламентські вибори, результати виборів без 

сумніву вплинуть на подальший політичний й економічний курс країни. Непередбачувальність 

результатів майбутніх виборів вже впливає на економічне середовище, зокрема за оцінками 

аналітиків припинені зовнішні інвестиції в країну. 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи, необхідні за існуючих 

обставин, на підтримку стабільної діяльності Товариства, подальша нестабільність загальних 

умов здійснення діяльності в Україні може спричинити негативний вплив на результати 

діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент 

визначити неможливо. Ця окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва 

щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан 

Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки 

управлінського персоналу. 

 

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Облікова політика, викладена нижчє, послідовно застосовувалася до усіх періодів, поданих у цій 

окремій фінансовій звітності. 

3.1. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Нематеріальними активами визнаються Товариством немонетарні активи, які не мають фізичної 

субстанції та можуть бути ідентифіковані. 

Придбанi нематерiальнi активи визнаються за справедливою вартістю їх придбання. Пiсля 

первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням 

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

Нематеріальні активи Товариства, в основному, містять ліцензії на програмне забезпечення. 



Придбані ліцензії на програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на 

придбання і 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. 

Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при їх 

зарахуванні на баланс інвентаризаційною комісією, призначеною керівництвом Товариства, 

виходячи з: очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків 

використання або інших факторів; термінів використання подібних активів, затверджених 

керівництвом Товариства. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються за прямолiнiйним 

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

аналiзуються на предмет зменшення корисностi у випадку наявностi ознак можливого 

зменшення корисностi нематерiального активу. Ліцензії амортизуються протягом терміну дії. 

Нарахування амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у 

місці та у стані, необхідному для його використання у запланований спосіб. 

Незавершене капітальні інвестиції містить витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням 

нематеріальних активів та не амортизуються до моменту, коли нематеріальні активи доведені до 

стану, придатного до використання. 

3.2. Основні засоби 

На дату переходу Товариства на ведення обліку за МСФЗ (01 січня 2012 року) розглянувши 

доречність застосування виключень, передбачених МСФЗ 1, керівництвом Товариства було 

прийняте рішення про застосування справедливої вартості основних засобів на цю дату в якості 

доцільної собівартості основних засобів. В зв'язку з цим була проведена разова дооцінка 

основних засобів, результат якої відображено в складі власного капіталу – в капіталі в 

дооцінках. Залишок дооцінки переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється 

визнання відповідного активу (актив вибуває з використання або ліквідується). Перенесення 

залишку дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток або збиток.  

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання його у процесі виробництва або постачання товарів чи надання послуг, для 

надання в оренду або для адміністративних цілей впродовж терміну більше, як один звітний 

період. 

Матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року і вартістю менше 

6 000 грн. виділяються в окрему групу – малоцінні необоротні матеріальні активи.  

Товариство використовує модель оцiнки основних засобiв за переоцiненою вартістю 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 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. Збиток вiд переоцiнки визнається в Звiтi про фiнансовi результати, 

за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по тому ж 

об'єкту, визнану ранiше в складi фонду переоцiнки. 



Перенесення суми приросту вартостi вiд переоцiнки до нерозподiленого прибутку здiйснюється 

в момент вибуття переоцiненого активу. Для решти груп об'єктiв основних засобiв 

використовується модель оцiнки за собiвартiстю. 

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 засобів знімаються з обліку при їх вибутті або у випадку, якщо від їх 

подальшого використання не очікується отримання економічних вигод. Прибуток або збиток від 

вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття і 

балансовою вартістю активу), включається до звіту про фінансові результати у періоді, в якому 

визнання активу припиняється. Після вибуття активу залишковий капітал у дооцінках такого 

активу перекласифікується до нерозподіленого прибутку. 

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. 

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. 

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. 

Витрати на капіталізацію містять основні витрати на модернізацію та заміну основних засобів, 

що продовжують строк корисної експлуатації активів або збільшують їхню здатність генерувати 

дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, що не відповідають зазначеним критеріям 

капіталізації, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки у тому періоді, в якому 

вони були понесені. 

Згідно з державними актами, Товариство має право на постійне користування землею, на якій 

вона розташована, і сплачує податок на землю, який щорічно розраховується державою 

виходячи із загальної площі та використання землі. Земля є власністю держави і тому не 

включається до активів Товариства. Існує обмежена кількість договорів на оренду землі, що є 

звичайною практикою для (колишніх) державних підприємств України. 

Амортизацію основного засобу розпочинають, коли він стає придатним для використання, тобто 

коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 

експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, з наступного місяця після 

введення в експлуатацію.  

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 інвентар 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 

 

Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у витратах, якщо вони не включені до 

балансової вартості іншого активу. 

Нарахування амортизації припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше (з наступного 

місяця): на дату, з якої актив класифікують 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. Ліквідаційна вартість значної частини основних засобів 

Товариство оцінена як нульова, тому що Компанія використовуватиме активи до кінця їхнього 

фізичного існування. 

 

3.3.  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 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 балансовою вартістю 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. 

3.4. Зменшення корисності та компенсація зменшення корисності нефінансових активів 

Для визначення зменшення корисності нефiнансових активiв Товариство використовує вимоги 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 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, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 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. 



Компенсацію від третіх сторін за об’єкти, корисність яких зменшилась, за втрачені або віддані 

об’єкти, слід включати до прибутку чи збитку, коли компенсація стає такою, що підлягає 

отриманню.  

Інвентаризаційна комісія перевіряє наявність ознак зменшення корисності нематеріального 

активу з невизначеним строком корисної експлуатації шляхом порівняння суми його 

очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю:  

 щорічно,  

 кожного разу, коли є ознаки можливого зменшення корисності нематеріального активу. 

3.5. Запаси 

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

собiвартостi та включають витрати на придбання товарно-матерiальних запасiв, їх доставку та 

доведення до поточного стану.  

На дату складання фінансової звітності запаси оцінюються Товариством за найменшою з двох 

величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації (можлива вартiсть реалізації). 

Запаси періодично переглядаються, сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту 

вартість їх реалізації (уцінка запасів), та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не 

вистачає) запасів.Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та 

всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або 

збиток. Сума будь-якого сторнування раніше визнаного часткового списання запасів, що 

виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, визнається в сумі, не більшій, ніж 

сума первинного часткового списання.  

Можлива вартiсть реалізації передбачає цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської 

дiяльностi, за вирахуванням можливих витрат на завершення робiт та проведення реалiзацiї. 

3.6. Фiнансовi iнструменти 

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий 

стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. В момент 

початкового визнання фінансових інструментів Товариство здійснює їх класифікацію та 

визначає модель подальшої оцінки. 

Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються у звіті про фінансовий стан 

Товариства, представлені грошовими коштами і їх еквівалентами, дебіторською й 

кредиторською заборгованістю, іншими зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства та 

МСФЗ.  

Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». 

Фiнансовi активи  

Класифікація фінансових активів в Товаристві здійснюється за такими категоріями: 

 фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю; 

 фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

в іншому сукупному доході; 

 фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку. 



Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає 

обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку: 

 він утримується в межах визначеної моделі, метою якої є утримання активів для отримання 

передбачених договором грошових потоків, і  

 його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 

являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину основної 

суми. 

Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж 12 місяців з 

дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у складі 

оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються 

впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 

довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів. 

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. 

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.  

В фiнансовiй звiтностi позики та дебiторська заборгованiсть, за винятком короткострокової 

дебiторської заборгованостi термiном виникнення до одного року, оцiнюються за 

амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. 

Товариство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки в 

тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 

критеріям припинення його визнання. 

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

 спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 

 воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення 

визнання. 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність 

фінансового активу або групи фінансових активів 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 існує об’єктивне свідчення про появу збитків від зменшення корисності позик та 

дебіторської заборгованістю, що обліковуються за амортизованою собівартістю, сума збитку 

оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних 

майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 

ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 

повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається 

у звіті про фінансові результати за період. 



Якщо у наступний період сума збитку від зменшення корисності зменшується, і таке зменшення 

може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після того, як було визнано зменшення 

корисності, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке 

подальше відновлення збитку від зменшення корисності визнається у звіті про фінансові 

результати за період у такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала 

амортизовану вартість цього активу на дату відновлення. 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість на звітну дату оцінюється зважаючи на 

об’єктивні свідчення про зменшення корисності окремо для сум заборгованості, які є 

індивідуально суттєвими, та для тих сум, що не є суттєвими. У випадку вiдсутностi об'єктивного 

свiдчення зменшення корисностi для індивідуально 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. 

Оцінка дебіторської заборгованості (як за електричну енергію, так і для будь-яку іншу 

роботу,послугу) за характеристиками кредитного ризику здійснюється шляхом зменшення 

первісної оцінки на суму нарахованого резерву сумнівних боргів виходячи з наступного: 

Строк прострочення заборгованості Відсоток резерву 

до 90 днів 0% 

від 91 до 180 днів 5% 

від 181 до 360 днів 10% 

понад 360 днів 50% 

  

Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення індивідуально 

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. 

Фiнансовi зобов'язання 

Фінансові зобов'язання Товариство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за 

амортизованою собівартістю, за винятком:  

 фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі 

оцінюються за справедливою вартістю; 

 фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 

активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі; 

 договорів фінансової гарантії, авалю, поруки; 

 зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової; 



 умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого застосовується 

МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням 

змін у прибутку або збитку. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають отриманi банкiвськi овердрафти i кредити, виданi 

безпроцентнi векселi, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. 

Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка 

дорівнює амортизованій вартості суми платежів. Первісно безпроцентні векселi, безпроцентна 

довгострокова кредиторська заборгованість та процентнi банкiвськi кредити визнаються за –

амортизованою вартістю застосовуючи метод ефективного відсотка. Первiсна вартiсть 

зобов’язань включає також витрати по угодi, безпосередньо з нею пов'язанi. У подальшому суми 

фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між 

чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом 

періоду дії 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 номінальній вартостi, 

оскiльки вплив дисконтування в цьому випадку є несуттєвим. 

Товариство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов’язання) зі свого 

звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: 

  тобто тоді, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або  

 коли сплив термін його виконання. 

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. 

3.7. Грошовi кошти 

Грошовi кошти Товариства включають готівку в касi та грошовi кошти на поточних рахунках у 

банках. 

3.8. Акціонерний капітал 

Фінансові інструменти, випущені Товариством, класифікуються як власний капітал. Прості акції 

Товариства класифікуються як пайові інструменти. 

Зареєстрований статутний капітал Товариства визнаний за історичною вартістю. 

3.9. Нерозподілений прибуток 

Нерозподілений прибуток включає суми накопичених прибутків та збитків за весь період 

діяльності. 

3.10. Капітал у дооцінках 



Фонд переоцінки основних засобів формується при переоцінці груп основних засобів. При 

припиненні визнання активу частину резерву з переоцінки основних засобів, що відноситься до 

вибуваючих активів, перекласифікується в нерозподілений прибуток. 

Якщо актив використовується, то переноситься частина фонду з переоцінки основних засобів. 

Сума перенесеного приросту є різницею між сумою амортизації, розрахованої на основі 

переоціненої балансової вартості активу, та сумою амортизації, розрахованої на підставі його 

історичної вартості. 

3.11. Дивіденди 

Дивіденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разі виплати 

остаточних дивідендів, їхнє визнання здійснюється у момент затвердження акціонерами на 

загальних зборах. 

Дивіденди, оголошені впродовж звітного періоду, визнаються як розподілена частина чистого 

прибутку між акціонерами відповідно до їх часток володіння в акціонерному капіталі. Сума 

оголошених, але не виплачених дивідендів включається до поточних зобов'язань. Дивіденди за 

звітний період, оголошені після звітної дати, але до затвердження керівництвом фінансової 

звітності до випуску, не визнаються зобов'язаннями на звітну дату, але розкриваються у 

примітках до окремої фінансової звітності. 

3.12. Зобов'язання та забезпечення 

Товариство розділяє короткострокові (поточну) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 

місяців) зобов’язання.   

Товариство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу 

короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу 

залишається менше 365 днів від звітної дати. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

 Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

впродовж дванадцяти місяців після звітної дати; 

 Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання впродовж 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

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 єдине забезпечення на оплату відпусток працівникам, який формується 

щомісячно виходячи з фонду оплати праці. 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 пенсійне (соціальне) забезпечення. Вся сума нарахованого забезпечення на 

оплату відпусток визнається в складі поточних зобов’язань. Якщо на дату балансу раніше 

визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звітного періоду. Суми створених забезпечень визнаються витратами періоду. 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. 



3.13. Умовні зобов'язання та активи 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 

фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що містять економічні 

вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в 

Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.  

Ні умовних зобов'язань, ні умовних активів станом на 31.12.2018 року Товариство немає. 

3.14. Оренда 

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності 

на актив, класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні 

договору операційної оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і 

визнаються протягом строку оренди пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні платежі 

визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані. Платежі, пов'язані з операційною 

орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з 

використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

 

3.15. Виплати працівникам 

Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми 

компенсації, що їх надає Товариство в обмін на послуги, надані працівниками, або при 

звільненні. 

Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 

працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців 

після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

Короткострокові виплати працівникам включають:  

 заробітну плату, внески на соціальне забезпечення; 

 оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність; 

 участь у преміюванні; 

 негрошові пільги теперішнім працівникам. 

Виплати при звільненні – це виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті:  

 рішення Товариства звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію, або  

 рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати. 

Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам (окрім виплат при 

звільненні працівників та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після 

закінчення трудової діяльності. 

Якщо працівник надав послуги Товариству протягом облікового періоду, то недисконтовану 

суму короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати в обмін на ці послуги, 

Товариство визнає: 

 як зобов’язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо 

вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство визнає це 

перевищення як актив (сплачені авансом витрати) тією мірою, якою цей аванс приведе, 

наприклад, до зменшення майбутніх платежів або грошового відшкодування;  



 як витрати, якщо інший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у 

собівартість активу (наприклад, МСБО 2 «Запаси» та МСБО 16 «Основні засоби»).  

Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам у формі 

оплачуваної відсутності на роботі таким чином: 

 у разі накопиченої оплати за періоди відсутності, якщо працівники надають послугу, яка 

збільшує їхні права на майбутню оплату періодів відсутності; 

 у разі ненакопичуваної оплати періодів відсутності, якщо працівник відсутній на роботі. 

Товариство може компенсувати працівникам відсутність з різних причин, включаючи відпустки, 

хворобу та нетривалу непрацездатність, декретні відпустки для батька або матері, відправлення 

функцій присяжного засідателя та військову службу. 

Права на компенсації за відсутність поділяються на дві категорії: накопичувані й 

ненакопичувані. Накопичувані оплати періодів відсутності – це такі, що переносяться на 

майбутні періоди та можуть використовуватися в майбутніх періодах, якщо права поточного 

періоду не використані повністю. Накопичувані оплати періодів відсутності в Товаристві є 

гарантованими (за законодавством про працю працівникам надається право отримати грошові 

виплати за невикористане право при звільненні). Зобов’язання виникає з того моменту, як 

працівники починають надавати послуги, що збільшують їхні права на майбутні оплати періодів 

відсутності.  

Товариство оцінює очікувану вартість накопичувані оплати періодів відсутності у вигляді 

додаткової суми (резерву відпусток), яку воно очікує виплатити в результаті невикористаного 

права, накопиченого на кінець звітного періоду.  

3.16. Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат 

Відповідно до вимог українського законодавства Товариство перераховує суми пенсійних 

(соціальних) внесків на заробітну плату працівників для сплати в державну пенсійну систему 

України. Така пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем у вигляді 

відсотків від загальної суми поточних виплат персоналу. Такі витрати визнаються в періоді, до 

якого відносяться відповідні виплати заробітної плати працівникам. Після виходу на пенсію усі 

пенсійні виплати здійснюються державним Пенсійним фондом України. Товариство не має 

яких-небудь додаткових угод щодо пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній 

системі України. 

3.17. Визнання доходів 

Діяльність Товариства пов'язана з постачанням електроенергії споживачам, транспортуванням 

електричної енергії (товар), наданням послуг приєднання фізичним та юридичним особам в 

Тернопільській області.  

Дохiд 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 мит. Товариство аналiзує договори, що укладаються ним та 

передбачають отримання доходу, у вiдповiдностi з визначеними критерiями з метою 

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

воно виступає як принципал по усiх таких договорах. 

Дохід від постачання електроенергії споживачам 

Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за 



принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Товариство одержить економічні 

вигоди, пов'язані з проведенням операції, і сума доходу може бути достовірно визначена (на 

момент отримання вiд споживачiв пiдтвердження про те, що електроенергія була ними отримана 

в повному обсязі). Дохід визнається за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).  

Сума доходу визначається на підставі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, 

затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України. Методика 

визначення тарифів заснована, головним чином, на сумі виробничої собівартості і 

затвердженому коефіцієнті прибутку. Такий процес визначення тарифів може також підпадати 

під вплив соціально-політичних чинників. 

Доходи від транзиту електроенергії 

Дохід від надання послуг з передачі (транзиту) електроенергії Товариство визначає як 

зобов'язання щодо виконання, які задовольняються з плином часу, кожної обіцянки передати 

клієнтові серію послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові за однією і тією 

самою схемою. Доходи визнаються помісячно за методом оцінки за результатом. Товариство 

застосовує практичний прийом щодо визнання доходів у сумі на яку вона має право виставити 

рахунок відповідно до тарифів, встановлених Національною комісією регулювання 

електроенергетики України та обсягів переданих кіловат/годин. 

Дохід від надання послуг  

Надання послуг приєднання це послуги щодо приєднання клієнтів до електричних мереж 

системи розподілу. Товариство визнає дохід у момент підписання Товариством та клієнтом акту 

виконаних робіт відповідно до умов договору та обсягів наданих послуг (коли клієнт отримує 

контроль над результатом виконання послуг, у вигляді підключення до мережі. Товариство 

вважає, що моментом передачі контролю над результатом виконання послуг є момент передачі 

клієнтом усіх ризиків та вигід від виконання умов укладених договорів та у Товариства не 

залишається ніяких 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. 

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

прямолiнiйним методом протягом дiї договору оренди. 

Дохід від реалізація товарів 

Доходи від реалізації товарів визнаються в момент їх поставки і передачі прав власності на них 

покупцю, коли істотні ризики й вигоди від володіння товаром переходять до покупця.  

Залишки за договорами з клієнтами 

Договірний актив (актив по договору) – право Товариства на компенсацію в обмін на товари або 

послуги, які воно передало клієнтові, якщо таке право обумовлене не плином часу, а іншими 

чинниками. Якщо Товариство передає замовнику товари чи послуги до того, як покупець 

виплатить компенсацію, або до того моменту, коли виплата покупцем компенсації стає 

належною до оплати, то у відношенні одержаної компенсації, яка є умовною, визнається 

договірний актив. 

Торгова дебіторська заборгованість – є правом Товариства на компенсацію, яке є безумовним 

(тобто, настання моменту, коли така компенсацію стає належною до оплати, обумовлене тільки 

часом). 

Договірне зобов’язання (зобов'язання по договору) – це зобов’язання Товариства передати 

товари або послуги клієнту, за які Товариство одержало компенсацію (або настав термін сплати 



такої суми) від клієнта. Якщо клієнт оплачує компенсацію раніше, ніж Товариство передає товар 

чи послугу клієнту, визнається це зобов’язання по договору в момент здійснення платежу або в 

момент, коли платіж стає належним до оплати (залежно від того, що відбувається раніше). 

Зобов’язання по договору визнається доходом від реалізації, коли Товариство виконує свої 

зобов'язання по договору з клієнтом. 

Істотний компонент фінансування 

В договорах Товариства відсутній істотний компонент фінансування. Як правило, Товариство 

отримує короткострокові аванси від своїх клієнтів до трьох місяців. Використовуючи 

практичний підхід у МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» , Товариство не налаштовує 

обіцяну суму винагороди за наслідки значної фінансової складової, якщо вона очікує, що на 

момент початку контракту, період між передачею обіцяного товару або послуги клієнту 

оплатою за такий товар, або послугу буде рік або менше. 

3.18. Визнання витрат 

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

одержання якого вони здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають 

документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, затверджені 

керівництвом (наприклад, нарахування забезпечення відпускних виплат). 

Витрати, які не можна пов’язати з певним доходом, визнаються витратами періоду і визнаються 

в звітному періоді нарахування. 

Витрати майбутніх періодів визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між 

звітними періодами, впродовж яких вони будуть забезпечувати одержання економічних вигод. 

Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати, пов’язані з придбанням 

запасів, необоротних активів, не включаються до складу витрат, а підлягають віднесенню на 

відповідні рахунки обліку необоротних активів та запасів. 

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і 

позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів. Чисті фінансові 

витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

3.19. Податок на прибуток 

Товариство для нарахування податку на прибуток застосовує вимоги МСБО 12 «Податки на 

прибуток». 

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

відстроченого податку. 

3.20. 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.  

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (і 

податкового законодавства), які набутили чинності або фактично діяли на звітну дату. Поточний 

податок на прибуток розраховується відповідно до податкового законодавства України. Згідно з 

Податковим кодексом України на 2018 рік була встановлена ставка податку на прибуток 18% 

(2017 рік – 18%). 

Відстрочений 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. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається по всім оподатковуваним тимчасовим 

податковими різницям, крім випадків, коли: 

 відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, або 

активу чи зобов’язання в господарської операції, що не є об’єднанням бізнесу і яке на момент 

здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний 

прибуток або збиток; 

 відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні компанії, 

асоційовані компанії, а також із часткою участі у спільній діяльності, якщо можна 

контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, і існує значна ймовірність того, 

що тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються по всім тимчасовим різницям, які підлягають 

вирахуванню, невикористаними податковими пільгами та невикористаним податковим 

збитками, в тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде існувати оподатковуваний 

прибуток, відносно якого можна бути застосувати тимчасову різницю, яка підлягає 

вирахуванню, невикористані податкові пільги та невикористані податкові збитки, крім випадків, 

коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають 

вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, що виникло 

не внаслідок об'єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на 

бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 

 відносно тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні компанії, асоційовані 

компанії, а також із часткою участі в спільній діяльності, відстрочені податкові активи 

визнаються, тільки якщо існує значна ймовірність того, що тимчасові різниці будуть 

відшкодовані в осяжному майбутньому та буде мати місце оподатковуваний прибуток, 

відносно якого можна застосувати тимчасові різниці. 

Балансова вартiсть відстрочених 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 

податкових ставках, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в 

якому актив буде реалiзований, а зобов'язання погашене, на основi податкових ставок, якi 

станом на звiтну дату були прийнятi. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або 

збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків 

визнаються у відповідності до операцій за якими вони виникають або в складі іншого сукупного 

доходу, або безпосередньо в капіталі. 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного 

юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових 

зобов'язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим 

податковим органом тому самому суб'єкту господарювання. 



При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Товариство використовувало 

ставки податку, які, як очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, які 

призвели до виникнення відповідних відкладених податкових активів і зобов'язань. 

3.21. Податок на додану вартість 

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

крім таких випадків: 

 ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; 

 в такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної 

статті, залежно від обставин;  

 дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної 

в балансі. 

3.22. Інші податки 

Інші податки, крім податку на прибуток і податку на додану вартість, відображаються як 

компонент операційних витрат. 

3.23. Прибуток на акцію 

Базовий розмір прибутку на одну акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за 

період, який підлягає розподілу між власниками простих акцій, на середньозважену кількість 

простих акцій, які перебувають в обігу. 

3.24. Сегменти 

Діяльність Товариства здійснюється в одному операційному сегменті. Товариство купує 

електроенергію у ДП «Енергоринок» з подальшою її реалізацією. Реалізація електроенергії 

здійснюються на території Україні,зокрема в Тернопільській області. 

3.25. Оцінка економіки як гіперінфляційної 

Товариство визначає, що окрема фінансова звітність відноситься до гіперінфляційної економіки, 

та застосовує вимоги МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у разі наявності 

відповідного рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики та затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, або якщо у звітному періоді одночасно існували хоча б 3 з наведених 

нижче підстав: 

 основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних 

активів або у відносно стабільній іноземній валюті; 

 кумулятивний рівень інфляції за трирічний період перевищує 100 % і на звітний рік припадає 

не менше 25% такого приросту. 

 відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; 

 основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у 

відносно стабільній іноземній валюті. У галузі діяльності Товариства поширена практика 

наведення цін в іноземній валюті; 



 продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 

очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть 

якщо цей строк є меншим трьох місяців; 

3.26. Події після звітної дати 

Події, що відбулися після звітної дати і до дати затвердження фінансових звітів до випуску та 

які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, відображаються у 

фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати і які не впливають на фінансову 

звітність Товариства на цю дату, розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі 

події суттєві. 

 

4. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ПОПЕРЕДНI ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва винесення суджень та 

визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на 

відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття 

інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і 

оціночних значень може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних 

коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні 

припущення та оцінки. 

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. 

Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi. 

Товариство облiковує належну йому iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю, при 

цьому змiни справедливої вартостi визнаються в звiтi про прибутки та збитки. 

Оцiнка нерухомості, передавальних пристроїв, машин i обладнання проводиться Товариством на 

основi моделi переоцiнки, а змiни їх справедливої вартостi визнаються в складi iншого 

сукупного доходу. Керiвництво Товариства вважає, що балансова вартiсть основних засобiв 

суттєво не вiдрiзняється вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на 

31 грудня 2018 року. Змiни в припущеннях щодо очiкуваного порядку вiдшкодування вартості 

основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi могли б суттєво вплинути на їх оцінку. 

Термiни корисного використання нематеріальних активів та основних засобів 

Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв нематеріальних активів та основних засобiв є 

предметом судження керiвництва, який ґрунтується на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв. 

При визначеннi величини термiну корисного використання окремих об'єктiв нематеріальних 

активів та основних засобiв керiвництво приймає до уваги такi чинники, як темпи технiчного 

старiння, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни у названих передумовах можуть вплинути 

на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. 

Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Товариство здійснює нарахування резервів щодо сумнівних боргах з метою покриття 

потенційних збитків, що виникають у разі нездатності покупця здійснити необхідні платежі. 

Товариство використовує матрицю резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків за 

торговельною дебіторською заборгованістю. При оцінці достатності резерву щодо сумнівних 

боргах керівництво враховує поточні умови в економіці загалом, терміни виникнення 



дебіторської заборгованості, досвід Товариства зі списання заборгованості, 

кредитоспроможність покупців (споживачів) і зміни умов оплати за договорами. Зміни в 

економіці, галузевій ситуації або фінансовому стані окремих покупців (споживачів) можуть 

спричинити коригування розміру резерву щодо сумнівних боргах, відображеного у фінансовій 

звітності. 

Податки та інші обов'язкові платежі в бюджет 

Податкове законодавство України мінливе. Положення податкового законодавства часом 

містять суперечливi норми або мають різні трактування. Керiвництво вважає свої трактування 

доцiльними i обґрунтованими, але не виключає непорозумiнь з податковими органами щодо 

суми належних до сплати податкiв. 

Однак, оскiльки Товариство оцiнює виникнення судових розглядiв в зв'язку iз податковим 

законодавством та наступний вiдплив грошових коштiв малоймовiрним, умовнi зобов'язання не 

визнавались.  

Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань 

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими різницями 

у разі, якщо існує імовірність, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна 

застосувати неоподатковувану тимчасову різницю. Суттєві оцінки керівництва необхідні для 

визначення вартості відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані виходячи з 

імовірних строків та рівня оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, а також стратегії 

податкового планування в майбутньому. 

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених 

податкових активів і зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства, які 

базувалися на інформації, наданої керівництвом на момент складання цієї фінансової звітності 

Процентні ставки, які були застосовані до довгострокових зобов’язань 

Довгострокова кредиторська заборгованість дисконтується до її чистої теперішньої вартості із 

застосуванням ефективної ставки відсотка, яка на момент виникнення заборгованості була 

притаманна переважній більшості фінансових інструментів, які мають схожі умови та 

характеристики, залишок часу, протягом якого відсоткова ставка за договором залишатиметься 

фіксованою, залишок часу по виплаті основної суми боргу. Керівництво Товариства визначає 

строк реструктуризації кредиторської заборгованості виходячи з умов контракту, чинного 

законодавства, інших регуляторних принципів, галузевої практики та іншої доступної 

інформації. 

Оцінка економіки країни як гіперінфляційної 

Зважаючи на відсутність визначеної кількості факторів для оцінки економіки України 

гіперінфляційною та на відсутність відповідного рішення центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Товариство не визнає, що 

його окрема фінансова звітність за 2018 рік відноситься до гіперінфляційної економіки, та не 

проводить перерахунки показників відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції». 

Судові розгляди 

Відповідно до МСФЗ Товариство визнає резерв тільки у разі існування поточного зобов'язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результаті минулої події; відтік 

економічних вигод, який буде потрібним для погашення цього зобов'язання, є ймовірним, і 

отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. У випадках, коли ці вимоги не 

дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита у примітках до 

фінансової звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний 



момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати суттєвий вплив на фінансовий 

стан Товариства. Застосування цих принципів облікової політики щодо судових справ вимагає 

від керівництва Товариства оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. 

Товариство переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових розглядах на 

кожну звітну дату, щоб оцінити потребу у резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих 

чинників, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву: характер 

судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок і потенційний рівень збитків у тій 

юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, 

(включаючи його перебіг після дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), 

думки юристів, досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і будь-яке рішення 

керівництва Товариства щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес, вимогу 

чи оцінку. 

5. НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. 

Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов'язковими для застосування з 01.01.2018 р. 

Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які 

повинні застосовуватись компанією з 01.01.2018 р.  

Товариство вперше застосувала МСФЗ 15 та МСФЗ 9. Нижче описано характер та наслідки змін 

в результаті прийняття цих нових стандартів фінансової звітності. 

Кілька інших поправок та тлумачень застосовуються вперше в 2018 році, але не впливають на 

фінансові звіти Товариства. Товариство не прийняло на власний розсуд будь-які стандарти, 

інтерпретації та поправки, які були видані, але ще не набрали чинності. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Товариство застосувало МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (МСФЗ 9), починаючи з 01.01.2018 р. 

Цей стандарт замінив діючий раніше МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

(МСБО 39). 

При цьому Товариство не перераховувало порівняльну інформацію, яка була представлена 

відповідно до МСБО 39. Різниця, що виникає в результаті застосування МСФЗ 9, була визнана 

безпосередньо в складі нерозподіленого прибутку й інших компонентів власного капіталу на 

дату першого застосування – 01.01. 2018 року. При цьому визначення бізнес-моделі, в рамках 

якої утримується фінансовий актив, зроблені з огляду на факти і обставини, що існували на дату 

першого застосування МСФЗ 9. Аналіз того, чи є передбачені договором грошові потоки за 

борговими інструментами виключно платежами в рахунок основної суми боргу й відсотків, 

здійснювався на основі фактів і обставин, що існували на момент первісного визнання цих 

активів. 

Вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації й оцінки не мали значного впливу на Товариство. Таблиця, 

що наведена нижче, відображає категорії оцінки фінансових інструментів відповідно до МСБО 

39 і нові категорії, визначені згідно МСФЗ 9 станом на 01.01.2018 р. (коригувань вхідного 

сальдо не було потрібно). 

Фінансові активи Категорія оцінки за 

МСБО 39 

Категорія оцінки 

 за МСФЗ 9 

Балансова 

вартість 

за МСБО 39 

Балансова 

вартість 

за МСФЗ 9 

Торговельна та інша поточна 

дебіторська заборгованість 

(Примітка 12) 

Позики та дебіторська 

заборгованість 

За амортизованою 

вартістю 

 

119 884 

 

119 884 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих 

доходів (ряд.1140) 

Позики та дебіторська 

заборгованість 

За амортизованою 

вартістю 

 

0 

 

0 



Гроші та їх еквіваленти 

(примітка 13) 

Позики та дебіторська 

заборгованість 

За амортизованою 

вартістю 

 

11 798 

 

11 798 

Інші фінансові інвестиції 

(примітка 9) 

Фінансові активи, 

доступні для продажу 

Активи, що оцінюються 

за справедливою 

вартістю через інший 

сукупний дохід 

 

 

0 

 

 

0 

Фінансові активи разом   131 682 

 
131 682 

Фінансові зобов’язання     

Кредити та позики (Примітка 16) Зобов’язання, оцінені 

за амортизованою 

вартістю 

Зобов’язання, оцінені за 

амортизованою вартістю 

4 910 4 910 

Реструктурирована торговельна 

кредиторська заборгованість  

(Примітка 22) 

Зобов’язання, оцінені 

за амортизованою 

вартістю 

Зобов’язання, оцінені за 

амортизованою вартістю 

 

0 

 

0 

Торговельна та інша кредиторська 

заборгованість (Примітки 17) 

Зобов’язання, оцінені 

за амортизованою 

вартістю 

Зобов’язання, оцінені за 

амортизованою вартістю 

 

188 512 

 

188 512 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

учасниками (ряд. 1640) 

Зобов’язання, оцінені 

за амортизованою 

вартістю 

Зобов’язання, оцінені за 

амортизованою вартістю 

 

0 

 

0 

Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці 

(ряд. 1630) 

Зобов’язання, оцінені 

за амортизованою 

вартістю 

Зобов’язання, оцінені за 

амортизованою вартістю 

11 471 11 471 

Фінансові зобов’язання разом   204 893 204 893 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 

МСФЗ 15 замінює МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 18 «Виручка» і відповідні 

Тлумачення і, за деякими винятками, застосовується по відношенню до всіх статей доходу, який 

виникає в зв'язку з договорами з покупцями (споживачами). Для обліку виручки, яка виникає в 

зв'язку з договорами з покупцями (споживачами), МСФЗ 15 передбачає модель, що включає 

п'ять етапів, і вимагає визнання доходу в сумі, що відображає відшкодування, право на яке 

Товариство очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцям (споживачам). 

МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження і враховувати всі доречні факти і обставини при 

застосуванні кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями (споживачами). Стандарт також 

містить вимоги до обліку додаткових витрат на укладення договору і витрат, безпосередньо 

пов'язаних з виконанням договору. Крім того, стандарт вимагає розкриття більшого обсягу 

інформації. Відповідно до МСФЗ 15 виручка визнається, коли товари або послуги передаються 

клієнту, в сумі відшкодування, право на яке Товариство очікує отримати в обмін на передачу 

обіцяних товарів або послуг покупцеві (споживачу). 

Товариство застосувало МСФЗ 15 з 01.01.2018 р. з використанням модифікованого 

ретроспективного методу. Відповідно до даного методу переходу Товариство застосувало 

стандарт тільки до тих договорів, які є не виконаними на дату переходу на МСФЗ 15.  

При використанні модифікованого ретроспективного підходу сумарний ефект від першого 

застосування МСФЗ 15 визнається на дату першого застосування в якості коригування залишку 

нерозподіленого прибутку на початок періоду (на 01.01.2018 р.). Отже, порівняльна інформацію 

не перераховувалася як і раніше представлялася відповідно до МСБО 11, МСБО 18 і 

відповідними Тлумаченнями. 

Товариство проаналізувала вплив МСФЗ 15 на його облікову політику та фінансову звітність, 

для чого були розглянуті різні потоки надходження доходів Товариства. На думку 

управлінського персоналу Товариства, зміни в обліковій політиці не мають значного впливу на 

фінансову звітність і не потребують коригування нерозподіленого прибутку станом на 

01.01.2018 р. Зобов'язання за договором представлені авансами отриманими, які відображені у 

складі «Поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами (рядок 1635)». 



Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій з виплат 

на основі акцій». 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з 

виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на 

основі акцій з умовою розрахунків на нетто- основі для зобов'язань з податку, утримуваного у 

джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція 

перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає 

класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті поправок 

підприємства не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте 

допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох 

аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування.  

Поправки не матимуть впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» - Застосування МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» разом з МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

Поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за 

фінансовими інструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 «Договори страхування», 

який замінює МСФЗ 4. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 

січня 2018 року або після цієї дати.  

Поправки не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної 

нерухомості або з неї. Переведення здійснюється тоді й тільки тоді, коли має місце фактична 

зміна характеру використання об'єкта – тобто коли актив починає або перестає відповідати 

визначенню інвестиційної нерухомості та при цьому є доказ зміни характеру його використання. 

Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його переведення в іншу 

категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання активу, 

які Рада включила до зміненої редакції МСБО 40, не є вичерпними, тобто можливі й інші форми 

доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки набувають чинності для річних 

періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування 

допускається. 

Поправки не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і авансові платежі». 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що 

використовується для перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли 

підприємство платить або отримує деяку частину або всю суму іноземної валюти авансом, при 

первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходів. Тлумачення стверджує, що дата 

угоди, з метою визначення обмінного курсу, що використовується для перерахунку відповідного 

активу, витрат або доходів (або їх частини) при первісному визнанні, є більш рання дата із: (a) 

дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним 

зобов'язанням; (b) а також дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у 

фінансовій звітності. 

Тлумачення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї 

дати. Дострокове застосування допускається.  

Поправки не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 



 

Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 років) 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» 

До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від застосування 

вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 

19 «Виплати працівникам» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». Ці 

короткострокові звільнення стали більш незастосовні й були доступні для підприємств у звітні 

періоди, які вже закінчилися. Ця поправка набирає чинності для звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

Удосконалення не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства». 

Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні 

підприємства (зокрема інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як 

обліковувати свої інвестиції в спільні підприємства й асоційовані компанії – за справедливою 

вартістю або за методом участі в капіталі. Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної 

інвестиції повинен бути зроблений на дату первісного визнання. Це щорічне удосконалення 

повинно застосовуватися ретроспективно для періодів починаючи з 1 січня 2018 року або після 

цієї дати. 

Удосконалення не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності 

Товариство не застосовувало наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були 

опубліковані, але не набрали чинності: 

МСФЗ 16 «Договори оренди» 

МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить 

угода оренду», Роз'яснення ПКР 15 «Операційна оренда – заохочення» і Роз'яснення ПКР 27 

«Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 

встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, 

щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в звіті про 

фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО і7 для фінансової оренди. 

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з 

низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди 

(наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде 

визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі 

права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за 

зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після 

цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове 

застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 

застосування МСФЗ 17 або раніше.  

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 16 і планує застосувати новий стандарт на 

відповідну дату набрання чинності. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 

асоційовані компанії та спільні підприємства» – Продаж або внесок активів між інвестором 

та асоційованою компанією чи спільним підприємством. 



Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю 

над дочірньою компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству 

або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті 

продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням у МСФЗ 3, в 

угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним підприємством, визнаються в 

повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску 

активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у 

інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Рада з МСФЗ 

відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове 

застосування перспективно. 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – «Внесення змін до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою» 

Поправки розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду. 

Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або 

погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду, організація 

повинна визначити вартість послуг поточного періоду та чисту величину відсотків стосовно 

решти періоду після внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення 

зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень і ставок дисконтування, 

використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

Дані поправки застосовуються для подій, які сталися на дату або після початку першого річного 

звітного періоду, який починається 01.01.2019 р. або після цієї дати. Допускається дострокове 

застосування.  

Дані поправки будуть застосовуватися тільки у відношенні майбутніх змін програми, її 

скорочення або погашення зобов'язань за програмою. 

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» - 

Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах 

Поправки роз'яснюють, що організація застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в 

асоційовану компанію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової 

участі, але які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану компанію або 

спільне підприємство (довгострокові вкладення). Мається на увазі, що до таких довгострокових 

вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків за МСФЗ 9. У поправках також 

пояснюється, що при застосуванні МСФЗ 9 підприємство не бере до уваги збитки, понесені 

асоційованою компанією або спільним підприємством або збитки від знецінення чистих 

інвестицій, визнані в якості коригувань чистої інвестиції в асоційовану компанію або спільне 

підприємство, що виникають внаслідок застосування МСБО 28. Дані поправки застосовуються 

ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, починаючи з 01.01.2019 р. або після цієї 

дати. Допускається застосування до цієї дати.  

Поправки не будуть мати впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеності щодо обліку податку на прибуток». 

У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої 

операції або до конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність 

того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала 

компанія. Якщо відповідь позитивна, то компанія відобразить у фінансовій звітності ту ж суму, 

що і у податковій звітності і розгляне необхідність розкриття інформації про існування 

невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, відображена у фінансовій звітності, буде 

відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з урахуванням наявної 



невизначеності. Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох 

методів оцінки, в залежності від того, який з них дозволить з більшою точністю передбачити 

результат вирішення невизначеності: (a) метод найбільш імовірної суми; (b) або метод 

очікуваної вартості. Роз'яснення також вимагає, щоб ті судження й оцінки, які були сформовані 

компанією, були переглянуті в разі зміни фактів і обставин, наприклад, внаслідок податкової 

перевірки або дій, вжитих податковими органами, наступних змін податкових правил, або після 

закінчення терміну, протягом якого податковий орган має право перевірити правильність 

обчислення податку. Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 01.01.2019 

р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування.  

В даний час Товариство оцінює вплив застосування Тлумачення на окрему фінансову звітність. 

Щорічні удосконалення МСФЗ (цикл 2015 - 2017 років). 

МСБО 12 «Податки на прибуток». 

У деяких юрисдикціях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 

господарювання, залежить від дивідендів, виплачених власникам інструментів капіталу. У 

поправці до МСБО 12 уточнюється, що податкові наслідки (якщо такі є) дивідендів (тобто 

розподіл прибутку власникам інструментів капіталу пропорційно їх часткам) повинні 

визнаватися: (a) одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такі дивіденди; (b) і у складі 

прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному капіталі, в 

залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операції або події, які 

згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивіденди. Це удосконалення 

застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, дозволяється 

дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку самого раннього 

представленого порівняльного періоду або після цієї дати. 

Удосконалення не мали впливу на окрему фінансову звітність Товариства. 

МСБО 23 «Витрати на позики» 

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок 

спеціальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, 

понесені за спеціальними запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина 

вартості цього кваліфікованого активу. Але ці запозичення стають частиною пулу позик, 

запозичених для загальних потреб. Тому з цієї дати ставка, яка застосовується до цих 

запозичень, включається до визначення ставки капіталізації, яка застосовується до позикових 

коштів, запозичених для загальних потреб, для цілей параграфу 14 МСБО 23. Поправка до 

МСБО 23 застосовується до періодів, що починаються 01.01.2019 р. або після цієї дати, 

дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати цю 

поправку лише до витрат на позики, понесених на початок річного звітного періоду, коли 

поправка вперше застосовується, або після цієї дати. 

Удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Товариства. 

Очікується, що наступні поправки не будуть мати суттєвого впливу на окрему фінансову 

звітність Товариство: 

 МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу». Удосконалення набуває чинності для періодів, що починаються 

01.01.2019 р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні 

застосовуватися перспективно. 

 МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Поправки набувають чинності для періодів, що починаються 

01.01.2019 р. або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні 

застосовуватися перспективно. 



 МСФЗ 17 «Страхові контракти». МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які 

починаються з 01.01.2021 р. або після цієї дати. 

 Поправки до МСФЗ 9, що характеристики дострокового погашення, що передбачають від'ємну 

компенсацію (випущені 12.10.2017 р. та вступають в дію для річних періодів, що починаються 

01.01.2019 р. або після цієї дати). 

 Поправки до Концептуальних основ фінансової звітності (випущені 29.03.2018 р. та вступають 

в дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 р. або після цієї дати). 

 Визначення бізнесу – Поправки до МСФЗ 3 (випущені 22.10.2018 р. та діють по відношенню 

до придбань з початку річного звітного періоду, що починається 01.01.2020 р. або після цієї 

дати). 

 Визначення суттєвості – Поправки до МСБО 1 та МСФЗ 8 (випущені 31.10.2018 р. та 

вступають в дію для річних періодів, що починаються 01.01.2020 р. або після цієї дати). 



6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Розкриття інформації з рядків 1000, 1001, 1002 «Нематеріальні активи» Звіту про фінансовий стан: 

 (тис. грн.) 

Показник 

Комп'ютерне 

програмне 

забезпечення 

Всього 

Первісна вартість  

На 31 грудня 2017 року 1 4 717 1 4 717 

Придбання 1094 1094 

Припинення визнання (277) (277) 

На 31 грудня 2018 року 15534 15534 

Амортизація та знецінення  

На 31 грудня 2017 року (5 006) (5 006) 

Нараховано амортизації (2419) (2419) 

Припинення визнання 277 277 

На 31 грудня 2018 року (7148) 7148) 

Чиста балансова вартість  

На 31 грудня 2017 року 9 711 9 711 

На 31 грудня 2018 року 8 386 8 386 

 

Протягом звiтного року нематеріальні активи Товариства зросли за рахунок придбання 

програмного забезпечення загальною вартiстю 1 094 тис. грн. Балансова вартiсть статті оцінена 

в сумі 8 386 тис. грн. та представлена переважно програмним забезпеченням з організації та 

автоматизації процесів управління Товариством. 

Амортизацiя нематерiальних активiв вiдображена у складi статей «Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» та «Адмiнiстративнi витрати» Звiту про фiнансовi 

результати.  

Станом на 31 грудня 2018 року стосовно нематерiальних активiв була проведена перевiрка на 

предмет їх знецiнення. За результатами перевiрки Товариство не вiдобразило збиткiв вiд 

знецiнення нематерiальних активiв. 

 

7. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Розкриття інформації з рядків 1005, 1010, 1011, 1012 «Основні засоби» та «Незавершені 

капітальні інвестиції» Звіту про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показник 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транс-

портні 

засоби 

Інструменти, 

прилади та 

інвентар  

Інші 

основні 

засоби 

Капітальні 

інвестиції 
Всього 

Валова (первісна) вартість 

На 31 грудня 

2017 року 
1 038 147 579 842 70 639 55 477 25 011 15 431 1 784 547 

Надходження 83586 45632 3249 3 477 6664 319137 461745 

Переоцінка 0 0 0 0 440 0 440 

Вибуття -1185 -1339 -717 -450 -3030 -308788 -315509 

На 31 грудня 1120548 624135 73171 58504 29085 25780 1931223 



2018 року 

Накопичений знос 

На 31 грудня 

2017 року 
-530 123 -432 666 -59 082 -44 536 -24402 0 -1090809 

Нараховано за 

рік 
-38336 -21001 -2082 -3252 -6704 0 -71375 

Переоцінка 0 0 0 0 -350 0 -350 

Вибуття 820 1185 654 449 3030 0 6 138 

На 31 грудня 

2018 року 
567639 452482 60510 47339 28426 

 
1156396 

Балансова (залишкова) вартість 

На 31 грудня 

2017 року 
508 024 147 176 11 557 10 941 609 15431 693 738 

На 31 грудня 

2018 року 
552909 171653 12661 11165 659 25780 774827 

 

Керiвництво Товариства вважає, що балансова вартiсть основних засобiв суттєво не 

вiдрiзняється вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на 31 грудня 

2018 року.  

Остання переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi була проведена Товариством 

станом на 31 грудня 2013 року. До її проведення Товариство залучало акредитованих 

професiйних оцiнювачiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Орiєнтир-Реформа». 

Товариство провело тестування на знецiнення основних засобiв. Знецiнення активiв не було 

встановлено, враховуючи те, що економiчнi умови дiяльностi Товариства за 2018 рiк суттєво не 

змiнилися. 

Тестування на знецiнення основних засобiв проводилося в цiлому по Товариству, оскiльки 

враховуючи специфiку його дiяльностi, генерують грошовi кошти лише всi необоротнi активи 

Товариства в сукупностi. При визначеннi цiнностi використання активiв, якi генерують грошовi 

кошти, Товариство дисконтувало грошовi потоки з урахуванням ставки вiд 36 до 18 вiдсоткiв 

(ставка дисконтування до оподаткування). 

Станом на 31 грудня 2018 року у складi «Незавершених капiтальних iнвестицiй» врахованi 

авансовi платежi по основних засобах в сумi 4368 тис. грн. На початок звiтного року ця 

величина складала 3 902 тис. грн.  

Якщо б основнi засоби оцiнювались у вiдповiдностi iз методом оцiнки по первiснiй вартостi, їх 

балансова вартiсть (без незавершених капiтальних iнвестицiй) була б наступною (тис. грн.): 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Первісна вартість 1 905 443 1 769 116 

Знос 1 156 396 1 090 809 

Балансова (залишкова) вартість 749 047 678 307 

 

В забезпечення банкiвських кредитiв Товариством були переданi в заставу основнi засоби 

загальною балансовою вартiстю:  

 станом на 31 грудня 2017 року – 0 тис. грн., 

 станом на 31 грудня 2018 року – 0 тис. грн. (Примiтка 16). 

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 2017 року – 566 тис. грн. та станом на 31 грудня 2017 року – 620 

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 

2018 роцi таких активiв та вiдповiдно, доходу склала 2 тис. грн. (в 2017 роцi цей показник 

становив 14 тис. грн.). 

Товариство продовжує експлуатувати малоцiннi необоротнi активи вартiстю до 6 000 грн. (2 500 

грн. для придбаних до 1 січня 2016 року) загальною первiсною вартiстю 25 784 тис. грн., якi 

повнiстю амортизованi. 

 

8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 

Розкриття інформації з рядку 1015  «Інвестиційна нерухомість» Звіту про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Залишок на 01 січня  3 028 3 028 

Придбання (наступні витрати) 0 0 

Чистий збиток (прибуток) від коригування справедливої вартості 0 0 

Залишок на 31 грудня  3 028 3 028 

Орендний дохід від інвестиційної нерухомості 398 347 

 

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». 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 вiдсотка скоригована на вiдповiднi премiї i ризики та iнфляцiю в розмiрi 8 вiдсоткiв.  

 

9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

На вимогу Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. з 01 січня 

2019 року в Україні повинно відбутися відокремлення видів діяльності з розподілу та 

постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних 

компаніях. Так, розподіл електричної енергії повинні здійснювати оператори систем розподілу 

(суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам – окремі від 

операторів систем розподілу юридичні особи – електропостачальники. 

Для здійснення на території Тернопільскої області діяльності з постачання електричної енергії 

та надання універсальних послуг ВАТ «Тернопільобленерго» заснувало у травні 2018 року 

ТОВ «Тернопільелектропостач» з часткою володіння 100% та статутним капіталом 10 тис. грн. 

Внески у створення статутного капіталу були внесені грошовими коштами у повному обсязі 



31.05. 2018 року. 

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 

ВАТ «Тернопільобленерго» планує продаж 100% частки статутного капіталу 

ТОВ «Тернопільелектропостач» не пов'язаній особі.  

 

10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Витрати з податку на прибуток за 2018 рiк складаються з наступних компонентiв: 

(тис. грн.) 

 2018 рік 2017 рік 

Поточний податок  13523 18 758 

Коригування поточного податку минулого року  0 

Зміни відстроченого податку -390 525 

Витрати (дохід) з податку на прибуток  13133 19 283 

Витрати (дохід) від звичайної діяльності 13133 19 283 

Витрати (дохід) відображені у складі сукупного доходу  (0) 

Станом на початок та кiнець звiтного року вiдстроченi податки Товариства представлено 

наступним чином: 

  (тис. грн.) 

Показники 
31 грудня 

2018 року 

Зміни 

тимчасових 

різниць 

31 грудня 

2017 року 

Відстрочені податкові активи  591 390 201 

Резерв сумнівних боргів 591 407 184 

Аванси отримані 0 -3 3 

Дохід в частині безоплатно отриманих основних засобів 0 -14 14 

    

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 0 

Дисконт довгострокових фінансових зобов'язань 0 0 0 

Інші 0 0 0 

Чисті відстрочені активи/(зобов'язання) 591 390 201 

 

Причини тимчасових рiзниць полягають в наступному: 

 аванси отриманi та аванси виданi – рiзниця в перiодах оподаткування, що перейшла iз 

попереднього податкового законодавства; 

 резерв сумнiвних боргiв та резерв пiд невикористанi персоналом вiдпустки – рiзниця в 

принципах оцiнки та перiодах визнання; 

 дохiд вiд безоплатно отриманих вiд споживачiв електроенергiї основних засобiв – рiзниця в 

перiодах оподаткування; 

 непокритi збитки попереднiх перiодiв – рiзниця в перiодах визнання в фiнансовiй та 

податковiй звiтностi; 

 дисконт довгострокових фiнансових зобов'язань – рiзниця в принципах оцiнки та перiодах 

визнання. 

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, 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. 

 

11. ЗАПАСИ 

Розкриття інформації з рядку 1100 «Запаси» Звіту про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Сировина і матеріали 4 816 4 120 

Запасні частини 5 072 4 190 

Інші запаси 2 584 1 945 

Всього запаси 12 472 10 255 

Протягом звiтного року Товариством були визнанi витратами запаси на загальну суму 

59 894 тис. грн.  

 

12. ВИДАНI ПОЗИКИ ТА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 (тис. грн.) 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Позики видані по амортизованій вартості 5 7 

    з них: необоротні активи 2 4 

               оборотні активи 3 3 

Торгова дебіторська заборгованість короткострокова по 

номінальній вартості 133 602 91 312 

Резерв сумнівної заборгованості (29 100) (25 827) 

Разом фінансові активи по балансовій вартості 104 507 65 485 

Заборгованість в розрахунках з бюджетом та фондами 

соціального страхування 7 318 

Аванси постачальникам по номінальній вартості 14 602 42 543 

Резерв сумнівної заборгованості (3) (11) 

Інша поточна дебіторська заборгованість по номінальній 

вартості 14 565 11 736 

Резерв сумнівної заборгованості (186) (187) 

Разом нефінансова дебіторська заборгованість 31 985 54 399 

Разом дебіторська заборгованість по балансовій 

вартості 136 492 119 884 

 

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 Примiтцi 24. 



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 48 578 тис.грн. станом на 31 грудня 2018 

року було визнано знецiнення  шляхом об’єднання активів в групи з подібними 

характеристиками кредитного ризику та оцінки їх на зменшення корисності у сукупності 

виходячи з норм, прийнятих обліковою політикою. На суму знецінення був створений резерв. 

Змiни в резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi протягом звiтного року наведенi 

нижче: 

(тис. грн.) 

Залишок на 31 грудня 2017 року 26 025 

Нараховано за рік 3 286 

Списані суми (22) 

Відновлення невикористаних сум (0) 

Залишок на 31 грудня 2018 року 29 289 

 

У складі іншої дебіторської заборгованості переважну частину складають розрахунки за 

фінансованими з бюджету сумами пільг і субсидій, наданих населенню за спожиту електричну 

енергію. Сума таких розрахунків складала на 31 грудня 2018 року 11 130 тис. грн., а на 

31 грудня 2017 року 10 911 тис. грн. 

 

13. ГРОШОВI КОШТИ 

До грошових коштів та їх еквівалентів Товариство відносить готівку в касі, кошти на поточних 

рахунках в банках.  

(тис. грн.) 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Грошові кошти в:    

Банках 7 941 11 786 

Касі 9 12 

Разом 7 950 11 798 

 

Станом на 31 грудня 2018 року всi грошовi кошти в банках та в касі в нацiональнiй валютi 

складали 7 949 796 грн. Із зазначеної суми обмежені в русі грошові кошти на 3 593 грн., 

використання яких обмежене через неплатоспроможність банківських установ, в яких ці кошти 

перебувають. 

Товариство здійснює діяльність на ринку, що регулюється державою в особі НКРЕ КП. Для 

контролю виконання зобов'язань Товариство перед ДП «Енергоринок» за придбану 

електроенергію, всі кошти від споживачів за активну електроенергію надходять виключно на 

розподільчі рахунки. При відсутності простроченої заборгованості перед ДП «Енергоринок», всі 

кошти, що надійшли від споживачів, перераховуються на поточний рахунок. 

В 2018 та 2017 роках Товариство не проводила суттєвих негрошових операцій.  

 

14. КАПIТАЛ 

Статутний капiтал 

Iнформацiя про випущений капiтал характеризується наступним чином: 



 

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 15 272 041 акцiй 

(25 вiдсоткiв плюс 1 акцiя) були переданi вiд Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична 

компанiя України» Фонду державного майна України.  

Станом на 31 грудня 2018 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. Їх власники мають право на отримання дивiдендiв 

та право одного голосу на акцiю при прийняттi рiшень на зборах акцiонерiв Товариства.  

Iнший капiтал 

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. Остання переоцiнка проводилась 

станом на 31 грудня 2013 року. Капiтал в дооцiнках не може бути використаний на виплату 

дивiдендiв.  

В складi Додаткового капiталу Товариством 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.  

Крiм цього слiд зазначити, що 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. 

 

15. ДИВIДЕНДИ 

Згiдно законодавства України акцiонери Товариства мають право на отримання дивiдендiв за 

рахунок нерозподiленого прибутку.  

Рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам в 2018 роцi не приймалось.  

Нарахування та виплата дивiдендiв на державну частку, яке здiйснюється навiть за умови 

відсутності рішення загальних зборів акцiонерiв до 01 травня року, що настає за звiтним, про 

виплату дивiдендiв відбулися у сумі 18 594 тис. грн. виходячи із отриманого прибутку за 2017 

рік та встановленого Постановою Кабінету Міністрів України базового нормативу відрахування 

частки прибутку у розмірі 75%.  

Показники 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 

Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25 0,25 

Кількість простих акцій, шт 61 088 160 61 088 160 

Величина зареєстрованого капіталу, тис. грн. 15 272 15 272 



На момент оприлюднення фiнансової звiтностi керiвництвом Товариства не приймалось рiшення 

про скликання загальних зборiв акцiонерiв в 2019 роцi. 

 

16. ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Короткостроковi банкiвськi кредити 

(тис. грн.) 

Показники 
Процентна 

ставка 

Дата 

погашення 

31 грудня 

2018 року 

31 грудня 

2017 року 

Відновлювальна кредитна лінія на суму до 

7 000 тис. грн. 
20 20.10.18 0 0 

Відновлювальна кредитна лінія на суму до 

8 000 тис. грн. 
20 20.10.18 0 4910 

Разом короткострокові кредити Х Х 0 4910 

 

Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства відсутні непогашені кредитні ресурси. 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 

 (тис. грн.) 

Показники На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2017 року 

Безпроцентні векселі видані — всього 4 488 9 092 

з них:                        довгострокова заборгованість 2 488 4 092 

                                 поточна заборгованість 2 000 5 000 

Заборгованість за договорами лізингу — всього 3 230 3 983 

з них:                        довгострокова заборгованість 1 808 2 845 

                                 поточна заборгованість 1 422 1 138 

Всього інші фінансові зобов’язання 7 718 13 075 

 

Виданi довгостроковi безпроцентнi векселi та реструктурована довгострокова кредиторська 

заборгованiсть оцiненi Товариством за амортизованою собівартiстю. 

Номiнальна вартiсть виданих Товариством векселiв на кiнець звiтного року склала 

11 500 тис. грн. 

У 2018 році Товариство отримало основні засоби (автомобілі) за договорами фінансової оренди, 

що передбачають оплату придбаного майна протягом 2-4 років. Сума мінімальних орендних 

платежів за цими договорами на звітну дату склала 2 673 тис. грн. За умовами договору після 

завершення терміну лізингу, визначеного договорами право власності на відповідні основні 

засоби переходить до Товариства. Договір не передбачає можливість передачі отриманих 

об’єктів у суборенду, не визначає непередбачених орендних платежів. 

 

17. ТОРГОВА ТА IНША КОРОТКОСТРОКОВА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

(тис. грн.) 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кредиторська заборгованість перед постачальниками по 

основній діяльності 85 803 4 100 

Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби 12 051 4 140 

Кредиторська заборгованість перед іншими 3 3 



постачальниками 

Інша кредиторська заборгованість 1 643 1 770 

Разом короткострокові фінансові зобов'язання 99 500 10 013 

Заробітна плата до виплати 14 606 11 471 

Заборгованість з податків та соціальних платежів 31 992 17 909 

Аванси отримані 112 474 148 907 

Інша кредиторська заборгованість 298 212 

Разом короткострокові нефінансові зобов'язання 159 370 178 500 

Всього кредиторська заборгованість 258 870 188 512 

 

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 24. 

Опис процесiв, якi здiйснює керiвництво Товариства по управлiнню кредитними ризиками 

наведений у Примiтцi 26. 

 

18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Нижче поданий рух забезпечення на виплату вiдпусток персоналу за звiтний рiк: 

 (тис. грн.) 

Показники Сума 

На 31 грудня 2017 року 19 898 

Нарахування за рік 21031 

Використано протягом року (19522) 

На 31 грудня 2018 року 21 407 

 

Товариство очiкує, що сформоване на кiнець 2018 року забезпечення буде використане у 

наступному, 2019 роцi. 

 

19. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, є 

сумою, за яку може бути обмiняний або погашений відповідний фінансовий 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 безпроцентнi 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 первинній ринковiй вартостi вiдсотка на дату визнання 

відповідного фінансового інструмента. Товариство вважає, що станом на 31 грудня 2018 року 

балансова вартiсть зазначених у цьому пiдпунктi фiнансових iнструментiв є наближеною до 

їх справедливої вартостi. 

 

20. ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Дохiд вiд продажу 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Постачання та транзит електроенергії           1 964 290 1 762 045 

Плата за перетікання реактивної електроенергії 16 521 13 688 

Передача електроенергії 14 674 6 285 

Роботи та послуги, пов'язані з електрифікацією 14 969 13 280 

Інші доходи від продажу 67 466 41 547 

Разом доходи від продажу без податку на додану вартість 2 077 920 1 836 845 

 

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. 

Товариство визнає дохід від постачання електроенергії, коли вона задовольняє зобов'язання 

щодо виконання, передаючи електроенергію клієнтові. Дохід визнається помісячно за методом 

оцінки за результатом. Товариство застосовує практичний прийом щодо визнання доходів у сумі 

на яку Товариство має право виставити рахунок на основі узгоджених обсягів спожитої 

(поставленої) електроенергії. 

Товариство визнає дохід від послуг з розподілу (передачі -транзиту) електроенергії, коли вона 

задовольняє зобов'язання щодо виконання, надаючи послуги з передачі (транзиту) 

електроенергії клієнтові. Дохід визнається помісячно за методом оцінки за результатом. 

Товариство застосовує практичний прийом щодо визнання доходів у сумі на яку Товариство має 

право виставити рахунок на основі узгодженої кількості переданих кВт*год (кіловат годин). 

Дохід від надання послуг визнається в момент підписання акту виконаних робіт (наданих 

послуг) відповідно до умов договору та обсягів наданих послуг. 

До складу iнших доходiв вiд продажу включенi доходи вiд надання iнформацiйних послуг, 

лабораторних послуг, доходи вiд виконання iнших робiт (послуг) тощо. Зокрема до iнших 

доходiв вiд продажу включенi:  

 доходи від приєднання до мереж в сумі 52 980 тис. грн. за 2018 рiк та 30 080 тис. грн. за 

2017 рiк; 

 доходи від спільної підвіски проводів в сумі 9 176 тис. грн. за 2018 рiк та 7 419 тис. грн. 

за 2017 рiк; 

 доходи вiд реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв в сумi 1 809 тис. грн. за 2018 рiк та 

315 тис. грн. за 2017 рiк; 



 доходи вiд оренди(в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi) в сумi 751 тис. грн. за 2018 рiк та 663 тис. 

грн. за 2017 рiк;  

 інші доходи в сумі 2 750 тис. грн. за 2018 рiк та 3 070 тис. грн. за 2017 рiк. 

Iншi операцiйнi доходи 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Вартість оприбуткованих запасів, отриманих від ліквідації 

основних засобів 2 933 3 371 

Одержані пені, штрафи, неустойки 2 536 2 833 

Відшкодування втрат, отримане від винуватців або страхових 

компаній 120 79 

Інші операційні доходи 853 230 

Всього 6 442 6 513 

 

21. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Вартість закупленої для перепродажу електроенергії 1 519 700 1 310 444 

Амортизація 73 757 69 823 

Зарплата персоналу 231999 193 357 

Відрахування на соціальне забезпечення 49324 41 095 

Матеріали 96380 94 841 

Витрати на страхування 823 898 

Транспортні та комунальні послуги 6718 357 

Орендна плата 4430 3 041 

Послуги зв'язку 5374 3 664 

Послуги по обліку споживання та збору коштів за електроенергію 12 362 8 921 

Винагорода за професійні послуги 9 94 3 908 

Обслуговування та ремонт обладнання 9 686 15 801 

Податки та інші платежі, крім податку на прибуток 1959 2 637 

Послуги кур'єрів та сторонніх організацій з зняття показників 

лічильників 1 598 607 

Інші витрати 3208 11 154 

Всього операційних витрат 2 018312 1 772 086 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв, вартiсть запасiв, врахованi в Звiтi про 

фiнансовi результати наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

В складі собівартості продаж: 

 амортизація основних засобів 70 210 67 181 

 амортизація нематеріальних активів 1715 1 177 

 вартість запасів, визнаних витратами 123 669 102 299 

В складі адміністративних витрат: 



 - амортизація основних засобів 932 858 

 - амортизація нематеріальних активів 87 87 

 - вартість запасів, визнаних витратами 427 1 001 

В складі витрат на збут: 

 амортизація основних засобів 185 425 

 амортизація нематеріальних активів 616 84 

 вартість запасів, визнаних витратами 3 545 6 457 

В складі інших операційних витрат: 

 амортизація основних засобів 12 11 

 вартість запасів, визнаних витратами 25 0 

Витрати на персонал, вiдображенi у складi наступних статей Звiту про фiнансовi результати: 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

В складі собівартості продаж: 

 заробітна плата 192 097 156 893 

 відрахування на соціальне страхування 41 535 33 963 

В складі адміністративних витрат: 

 заробітна плата 23 576 18 257 

 відрахування на соціальне страхування 4 144 3 101 

В складі витрат на збут: 

 заробітна плата 16 326 18 207 

 відрахування на соціальне страхування 3 645 4 031 

 

22. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Фiнансовi доходи 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Ефект дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості 1 1 

Процентні доходи від депозитів  6 

Інші доходи 0 0 

Всього фінансових доходів 1 7 

 

Фiнансовi витрати 

(тис. грн.) 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Витрати по банківських процентах 2 126 1 688 

Ефект дисконтування довгострокових зобов'язань 396 1 130 

Інші витрати 1322 566 

Всього фінансових витрат 3 844 3 384 

 

 



23. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА АКЦIЮ 

Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення прибутку за звiтний рiк на 

середньозважену рiчну кiлькiсть випущених акцiй Товариства. Змiн в кiлькостi випущених акцiй 

протягом звiтного року не вiдбулося, вони не вилучалися з обiгу.  

Прибуток в розрахунку на одну акцiю Товариства складав: 

 за 2018 рiк  – 0,8033 грн. (49 073 745 грн. / 61 088 160 шт.); 

 за 2017 рiк – 0,7958 грн. (48 612 252 грн. / 61 088 160 шт.). 

 

24. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ 

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 

Національною комісією, що здійснює 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 2018 рік 2017 рік 

Доходи від продажу електроенергії 310 767 333 055 

Доходи від продажу інших робіт і послуг 0 0 

Проценти до отримання 0 0 

Всього доходи 310 767 333 055 

Придбання електроенергії 1 764 227 1 304 760 

Придбання товарів і послуг 4 581 3 978 

Проценти до сплати 2 126 1 688 

Всього витрати 1 770 934 1 310 426 

 

Сальдо розрахункiв з органiзацiями i пiдприємствами, що прямо або опосередковано належать 

державi: 

(тис. грн.) 

Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Торгова дебіторська заборгованість по балансовій 

вартості 
0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 892 2 060 

Довгострокові зобов'язання 0 0 

Короткострокові кредити 0 4 910 

Торгові зобов'язання 0 0 



Інші зобов'язання 0 0 

 

Операції з пов'язаними сторонами проводились на умовах, які не обов'язково є доступними для 

сторін, які не є зв'язаними. Залишки в розрахунках зі зв'язаними сторонами нічим не 

забезпечені, є безпроцентними, і будуть погашені грошовими коштами. 

Виплати ключовому персоналу 

Короткостроковi виплати ключовому управлiнському персоналу Товариства (правлiнню та 

спостережнiй радi) у звiтному роцi, як i в попереднi роки, здiйснювалися в межах визначених 

штатним розкладом персоналу та положеннями про встановлення доплат (надбавок) до 

посадових окладiв i положеннями про премiювання за виконання (перевиконання) виробничих 

показникiв. Вказанi виплати в сумі 5 657 тис. грн. включають заробiтну плату та винагороди, 

податки та вiдрахування у соцiальнi фонди. Винагорода ключового управлiнського персоналу (в 

тому числi i членам спостережної ради) передбаченi умовами контракту (з Головою правлiння) 

та трудовими договорами (з iншим управлiнським персоналом). 

 

25. УМОВНI ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 

У 2018 році українська гривня була порівняно стабільною по відношєнню до основних світових 

валют, що позитивно впливає на розвиток української економіки. Завдячуючи стабілізаційним 

та стимуляційним заходам, які приймаються Урядом України з метою підтримки банківського 

сектору і забезпечення ліквідності українських банків та компаній, існують позитивні 

очікування відносно розширення доступу до джерел капіталу, а також зниження вартості 

капіталу для Товариства та її контрагентів, що може позитивно вплинути на фінансовий стан, 

результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 

Зважаючи на вищезазначене, керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для 

підтримки стійкості та використання всіх наявних можливостей для розвитку бізнесу 

Товариства ї в нинішніх умовах. 

 

Загальна інформація 

В енергетичному секторі тривають процеси суттєвої реструктуризації та реформування, 

майбутній напрямок і наслідки яких у цей час невідомі. Можливі реформи політики 

встановлення тарифів, погашення державними організаціями заборгованості за електричну 

енергію та реструктуризація енергетичної галузі можуть здійснювати істотний вплив на 

підприємства цієї галузі. У зв'язку з невизначеністю щодо можливих змін у цьому секторі, у цей 

час неможливо оцінити потенційний вплив реформ на фінансовий стан і результати діяльності 

Товариства. 

 

Соціальні зобов'язання 

Товариство підписало зі своїми працівниками колективний договір. За умовами такого договору 

Товариство має зобов'язання щодо здійснення своїм працівникам певних виплат у зв'язку із 

соціальним забезпеченням, сума яких може змінюватися з року в рік. Резерв під такі 

зобов'язання не враховується у фінансовій звітності Товариство, оскільки керівництво не може 

достовірно оцінити суму майбутніх виплат у зв'язку із соціальним забезпеченням. 

Страхування 

Страхова галузь в Українi перебуває в стадiї розвитку i достатньо багато форм страхового 

захисту, якi широко розповсюдженi в iнших країнах, поки ще недоступнi. Товариство не має 

повного страхового покриття його ризиків на випадок тимчасового припинення господарської 



дiяльностi, а також стосовно майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або в зв'язку iз 

нанесенням шкоди довколишньому середовищу внаслiдок виникнення нештатних ситуацiй на 

об'єктах Товариства або в результатi його операцiй. Доки Товариство не забезпечить належного 

страхового покриття, iснує ризик того, що втрата або знищення певних активiв може негативно 

вплинути на його дiяльнiсть.  

Податкове законодавство 

Податкове законодавство в Українi може трактуватися по-рiзному i часто змiнюється. Державнi 

податковi органи можуть заперечувати трактування податкового законодавства керiвництвом 

Товариства та його застосування пiд час дiяльностi Товариства. Iснує ймовiрнiсть того, що 

операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не заперечувались, будуть запереченi. В результатi 

податковi органи можуть нарахувати суттєвi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв 

пiсля їх завершення. При певних обставинах перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий 

перiод. Податковi органи займають жорстку фіскальну позицiю щодо трактування податкового 

законодавства та стягнення активів суб’єктів господарювання для наповнення державного 

бюджету. Враховуючи зазначене податковi ризики в Українi суттєво вищі, нiж в iнших країнах. 

Базуючись на своїх трактуваннях податкового законодавства, офiцiйних роз'ясненнях 

вiдповiдних державних органiв та винесених судових рiшеннях, керiвництво вважає, що всi 

зобов'язання по податках вiдображенi в повному обсязi. Проте, вiдповiднi контролюючі органи 

можуть по-iншому трактувати положення податкового законодавства, що може суттєво 

вплинути на цю звiтнiсть в тому випадку, якщо їх трактування буде визнане правомiрним.  

Судовi процеси 

У ході звичайної господарської діяльності Товариство є об'єктом судових позовів і претензій. 

Коли ризик вибуття ресурсів, пов'язаний із такими судовими позовами і претензіями, вважався 

імовірним та сума такого вибуття могла бути достовірно оцінена, Товариство відповідним 

чином включає такі вибуття до звіту про фінансові результати. Якщо керівництво Товариства 

оцінює ризик вибуття ресурсів як імовірний або сума такого вибуття не може бути достовірно 

оцінена, Товариство не створює резерву під умовні зобов'язання. Станом на 31 грудня 2018 року 

Товариство не нараховувало умовні зобов'язання, у складі інших поточних зобов'язань відсутні 

(в 2017 рік: відсутні). 

Охорона довколишнього 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 2018 роцi плата за орендованi земельнi дiлянки склала 947 тис. грн. 

 

26. ПОЛІТИКА 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. 

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, 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. 

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, цiнними паперами, та суттєвими активами в iноземнiй валютi, доходи та 

грошовi потоки Товариства практично не залежать вiд змiни цих чинникiв. 

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.  

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 2018 року на 31 грудня 2017 року 



Торгова та інша дебіторська заборгованість 145 059 133855 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 950 11798 

Позики 7 11 

Разом 153 016 145664 

 

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 2018 року На 31 грудня 2017 року 

Первісна 

вартість 

Збиток від 

знецінення 

Первісна 

вартість 

Збиток від 

знецінення 

Заборгованість, по якій термін погашення не 

минув 
88 779 0 66 313 0 

Заборгованість, прострочена до 3-х місяців 10 654 0 11 054 0 

Заборгованість, прострочена від 3-12 місяців 18 753 1 543 3737 209 

Заборгованість, прострочена понад 12 місяців 29 825 27 746 26441 25 816 

Разом 148 011 29 289 107 545   26 025 

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». 

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 підтримання ризику лiквiдностi на рівні, 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 
Банківські 

кредити 
Векселі 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість 

Торгова 

кредиторська 

заборгованість 

Інша 

кредиторська 

заборгованість 

Всього 

майбутніх 

платежів 

31 грудня 2018 року 

Номінальна вартість  0 11 500 0 97 857 1 941 111 298 

Грошові потоки 0 11 500 0 97 857 1 941 111 298 



згідно договору 

Терміни погашення 

До одного року 0 2 000 0 97 857 1 941 101 798 

від 1 до 2 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 2 до 3 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 3 до 4 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 4 до 5 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Понад 5 років 0 1 500 0 0 0 1 500 

31 грудня 2017 року 

Номінальна вартість  4 910 16 500 0 8 242 1 983 31 635 

Грошові потоки 

згідно договору 
4 910 16 500 0 8 242 1 983 31 635 

Терміни погашення 

До одного року 4 910 5 000 0 8 242 1 983 20 135 

від 1 до 2 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 2 до 3 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 3 до 4 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Від 4 до 5 років 0 2 000 0 0 0 2 000 

Понад 5 років 0 3 500 0 0 0 3 500 

 

Характер діяльності Товариства передбачає низький рівень ринкового ризику та слабкий вплив 

змін базової ставки відсотка, валютного курсу або індексу цін чи ставок, які спостерігаються на 

ринку. 

27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

З 1 січня 2019 року у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії» на 

території Тернопільської області діяльність з розподілу електричної енергії продовжує 

здійснювати ВАТ «Тернопільобленерго», а постачання – ТОВ «Тернопільелектропостач»  

(дивись Примітку 9), яка також виконує функції постачальника універсальної послуги. 

Припинення діяльності Товариства з постачання електричної енергії призвело до зменшення 

валової виручки ,але суттєво не вплинуло на її фінансовий стан так як витрати на собівартість 

відповідно зменшились . 

За винятком наведеного вище, після звітної дати і до дати затвердження та випуску фінансової 

звітності суттєвих подій, які б надавали додаткову інформацію щодо окремої фінансової 

звітності Товариства, пiдготовленої у вiдповiдностi з МСФЗ, та які необхідно було б відобразити 

у окремій фінансовій звітності не відбувалось. 

 

28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть була підписана та подана до оприлюднення Товариством 

26 лютого 2019 року. 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20503140 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр. 

Ленiна (Соборний), 170-Б, прим.1 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4645 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 323/4, дата: 31.03.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Не змiнюючи нашу думку, ми 

звертаємо увагу на Примiтку 14 до 

супровiдної окремої фiнансової 

звiтностi. Збори акцiонерiв 

Товариства не проводяться 

впродовж кiлькох рокiв. Це 

унеможливлює здiйснення 

належного корпоративного 

управлiння Товариством та 

приведення його дiяльностi до 

вимог змiн у законодавствi. 

Можливий вплив цього фактору на 

дiяльнiсть Товариства в 

майбутньому наразi невiдомий. 

Хоча керiвництво Товариства 

вважає, що вживає усi необхiднi 

заходи для забезпечення стiйкостi її 

дiяльностi у данiй ситуацiї. Проте, 

змiни в законодавствi України 

можуть негативно вплинути на 

дiяльнiсть Товариства, якщо її 

вищий орган управлiння не зможе 

функцiонувати в передбаченому 

законодавством режимi. Ми не 

вносимо подальших застережень до 

нашої думки щодо цього аспекту. 

Не змiнюючи нашу думку, ми 

звертаємо увагу на Примiтку 2.5 до 

супровiдної окремої фiнансової 

звiтностi. Вплив економiчної кризи 

та полiтичної нестабiльностi, якi 



тривають в Українi, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою 

вiрогiднiстю, i вони можуть 

негативно вплинути на економiку 

України та операцiйну дiяльнiсть 

Товариства. 

Ми не вносимо подальших 

застережень до нашої думки щодо 

цього аспекту. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 21/18, дата: 20.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.03.2019, дата 

закінчення: 20.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 20.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

610 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо повного пакету окремої фiнансової звiтностi   

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО"  

 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Акцiонерам та керiвництву  

ВАТ "ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО"  

 

 

I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства 

"ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО" (далi Товариство), що складається з Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до окремої фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого Звiту незалежного аудитора, окрема фiнансова звiтнiсть, що 

додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства на 31 

грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIУ щодо складання фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням 

Помилки попереднього звiтного перiоду 

За результатами попередньої аудиторської перевiрки, Товариство не здiйснило коригування 

показникiв окремої фiнансової звiтностi на початок звiтного перiоду згiдно з п. 42 МСБО 8, а 

саме в балансi на початок звiтного перiоду стаття "Iншi довгостроковi зобов'язання" занижена, 



а стаття "Нерозподiлений прибуток" завищена на суму 2 598 тис. грн.; у звiтi про фiнансовi 

результати за попереднiй перiод фiнансовi витрати занижено й, вiдповiдно, чистий прибуток 

завищено на 210 тис. грн., внаслiдок того, що Товариство оцiнювало фiнансовi зобов'язання за 

виданими векселями, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв вiд звiтної дати, за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, як це передбачає 

п. 47 МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". При цьому, як зазначає 

попереднiй аудитор, фiнансовi витрати вiд амортизацiї дисконту таких зобов'язань на 

31.12.2017 р. були визнанi не в повнiй мiрi. Факт не виправлення помилки в Примiтках до 

супровiдної окремої фiнансової звiтностi не розкритий.  

Залишки на початок 

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, проводив 

iнший аудитор, який надав думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi.  

Ми виконали аудиторськi процедури, передбаченi МСА 510 "Першi завдання з аудиту - 

залишки на початок перiоду". При цьому, ми не мали можливостi ознайомитись з робочими 

документами попереднього аудитора для отримання доказiв щодо залишкiв на початок року. 

Ми не змогли отримали аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо залишкiв на початок 

2018 року за допомогою альтернативних процедур. Оскiльки данi на початок перiоду 

впливають на визначення результатiв операцiй, ми не мали змоги визначити, чи потрiбнi 

коригування результатiв операцiй та суми накопиченого нерозподiленого прибутку на початок 

перiоду. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок 

можливого впливу цього питання на порiвнянiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних 

показникiв.  

Основнi засоби 

Як зазначено у Примiтцi 3.2. до супровiдної окремої фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi з 

вимогами МСБО 16 "Основнi засоби", Товариство прийняло модель переоцiнки для оцiнки 

своїх основних засобiв, що вимагає проведення переоцiнок iз достатньою регулярнiстю таким 

чином, щоб балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату суттєво не вiдрiзнялась 

вiд їхньої справедливої вартостi. Останню переоцiнку основних засобiв Товариством було 

проведено станом на 31 грудня 2013 року (Примiтка 7 до супровiдної окремої фiнансової 

звiтностi). Iстотнi економiчнi змiни, якi вiдбулися пiсля цiєї дати, є показниками потенцiйних 

суттєвих змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. За умов вiдсутностi поточної 

незалежної переоцiнки, ми не мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази 

щодо впливу цього питання на основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї Товариства балансовою 

вартiстю 749 047 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. та 678 307 тис. грн. станом на 31.12.2017 р., 

а також вiдповiдного впливу на резерв переоцiнки та вiдстроченi податковi зобов'язання 

станом на цi дати, витрати по зносу та амортизацiї, та витрати з податку на прибуток за роки, 

якi закiнчилися цими датами. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба 

в будь-яких коригуваннях цих сум у данiй окремiй фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк. 

Запаси  

У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31.12.2018 р., ми не 

спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв на початок та кiнець року. За допомогою 

альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi запасiв, 

утримуваних на 31.12.2018 та 2017 рокiв, якi вiдображенi в звiтах про фiнансовий стан у сумах 

12 472 тис. грн. та 10 255 тис. грн. вiдповiдно. У зв'язку з цим ми не змогли визначити, чи 

iснує потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи невiдображених в облiку, а 

також елементiв, що входять до складу звiту про сукупнi доходи, звiту про змiни у власному 

капiталi та звiту про рух грошових коштiв.  

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 

Товариство визнає забезпечення на оплату чергових вiдпусток персоналу у статтi 

"Довгостроковi забезпечення витрат персоналу" у сумi 19 898 тис. грн. станом на 01.01.2018 р. 

та 21 407 тис. грн. станом на 31.12.2018. Переважна частина цих зобов'язань пiдлягає 



погашенню протягом найближчих 12 мiсяцiв вiд звiтної дати, тому зазначенi суми мають бути 

вiдображенi у статтi "Поточнi забезпечення" (Примiтка 18 до супровiдної окремої фiнансової 

звiтностi).  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого Звiту незалежного аудитора. Ми є незалежними 

по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого аудиту окремої 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 використання їх як основи для нашої 

думки. 

Ключовi питання 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Додатково 

до питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням" нашого Звiту 

незалежного аудитора, ми визначили наступнi питання, якi описанi нижче, як ключовi 

питання, що мають бути повiдомленi у нашому Звiтi незалежного аудитора.  

Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне 

питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi. Ми виконали 

обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової 

звiтностi" нашого Звiту незалежного аудитора, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш 

аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв 

суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських 

процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче 

питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки iз застереженням щодо 

окремої фiнансової звiтностi, що додається.  

Повнота i своєчаснiсть визнання виручки вiд основної дiяльностi  

Основною дiяльнiстю Товариства є постачання електроенергiї фiзичним та юридичним особам 

Тернопiльскої областi. В межах здiйснення даної дiяльностi Товариство укладає договори 

поставки електроенергiї i надання супутнiх послуг з контрагентами i щомiсяця вiдображає 

фiзичнi обсяги реалiзованої електроенергiї на пiдставi даних облiку приладiв, пiдписуючи 

вiдповiднi акти зi споживачами юридичними особами, або здiйснюючи перiодичний обхiд та 

контроль даних облiку споживачiв фiзичних осiб. При цьому дати контролю i звiрки показань 

можуть вiдрiзнятися, що потенцiйно може привести до вiдображення вiдпущених обсягiв 

електроенергiї не в вiдповiдному перiодi. Дивiться Примiтку 20 супровiдної окремоїї 

фiнансової звiтностi. 

Опис аудиторських процедур, що виконувались:  

" ми провели перерахунок фактичних обсягiв реалiзованої електроенергiї за рiк по 

кожнiй категорiї споживачiв юридичних i фiзичних осiб, застосувавши до кожної категорiї 

розмiр середньоiчного вiдпускного тарифу; 

" ми обговорили з керiвництвом iснуючу систему внутрiшнього контролю облiку 

реалiзацiї електроенергiї за категорiями споживачiв; 

" ми перевiрили коригування Товариства стосовно переносу обсягiв реалiзованої 

електроенергiї, якi вiдносяться до грудня з реалiзацiї сiчня 2019 року;  

" ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї за сiчень 2019 року на 

предмет виявлення сум, що належать до операцiй 2018 року. 

Операцiї з пов'язаними сторонами  

Товариство контролюється холдингом, до якого входять i iншi енергопостачальнi 



пiдприєтства, якi можуть здiйснювати суттєвi операцiї як мiж собою, так i з холдинговою 

компанiєю. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй у фiнансової звiтностi та їх оцiнка 

мають вагоме значення при проведеннi нами аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду. 

Дивiться Примiтку 24 супровiдної окремої фiнансової звiтностi.  

Опис аудиторських процедур, що виконувались:  

" ми отримали вiд керiвництва Товариста лист пiдтвердження пов'язаних сторiн та 

провели аналiз отриманого перелiку на повноту включення усiх компанiй, якi можуть бути 

визнаними пов'язаними сторонами.  

" ми провели аналiз операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку, на предмет 

наявностi операцiй з пiдприємствами i особами, розкритими керiвництвом як пов'язанi, i 

зiставили з даними, наведеними в розкриттях до окремої фiнансової звiтностi.  

Пояснювальний параграф 

Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примiтку 14 до супровiдної окремої 

фiнансової звiтностi. Збори акцiонерiв Товариства не проводяться впродовж кiлькох рокiв. Це 

унеможливлює здiйснення належного корпоративного управлiння Товариством та приведення 

його дiяльностi до вимог змiн у законодавствi. Можливий вплив цього фактору на дiяльнiсть 

Товариства в майбутньому наразi невiдомий. Хоча керiвництво Товариства вважає, що вживає 

усi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi її дiяльностi у данiй ситуацiї. Проте, змiни в 

законодавствi України можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства, якщо її вищий 

орган управлiння не зможе функцiонувати в передбаченому законодавством режимi. Ми не 

вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. 

Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примiтку 2.5 до супровiдної окремої 

фiнансової звiтностi. Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в 

Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою 

вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну 

дiяльнiсть Товариства. 

Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. 

Iншi питання  

1) Аудит окремої фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, був проведений iншим аудитором, який випустив Звiт незалежного аудитора, датований 

30 березня 2018 року, з думкою iз застереженнями щодо питань: 

" оцiнювання фiнансових зобов'язань за виданими векселями, строк погашення яких 

перевищує 12 мiсяцiв вiд звiтної дати; 

" вiдображення забезпечення на оплату чергових вiдпусток персоналу. 

Iнша iнформацiя  

Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк та Звiту 

про управлiння за 2018 рiк. Iнша iнформацiя не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим 

Звiтом незалежного аудитора щодо неї. 

Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2018 року, несе управлiнський персонал Товариства.  

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з 

нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, ми 

доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт.  

На дату подання цього Звiту незалежного аудитора, Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв 

за 2018 рiк (крiм рiчної окремої фiнансової звiтностi) та Звiт про управлiння за 2018 рiк (крiм 



Звiту про корпоративне управлiння) ще не були пiдготовленi та не наданi аудитору. 

Товариство планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 

2018 рiк та Звiт про управлiння за 2018 рiк пiсля дати цього Звiту незалежного аудитора. Пiсля 

отримання та нашого ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк 

та Звiтом про управлiння за 2018 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що така iнформацiя мiстить 

суттєве викривлення, ми повiдомимо iнформацiю про це питання тих осiб, яких надiлено 

найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на окрему фiнансову 

звiтнiсть i необхiднiсть подальших дiй стосовно цього нашого Звiту незалежного аудитора. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства.  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть у 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту 

незалежного аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

Подальший опис нашої вiдповiдальностi за аудит окремої фiнансової звiтностi включено в 

Додаток № 1 цього Звiту незалежного аудитора. Цей опис, розмiщений на сторiнках 12-13, є 

частиною нашого Звiту незалежного аудитора.  

 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

2.1. Виконання вимог ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. 

№ 514-VI  

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що окрема 

фiнансова звiтнiсть за 2018 р. складенa на пiдставi недостовiрних та неповних даних про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.  

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявлено фактiв порушення законодавства пiд час 

проведення фiнансово-господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення 

бухгалтерського облiку та подання окремої фiнансової звiтностi, крiм тих про якi йдеться у 

параграфi "Основа для думки iз застереженням". 

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. 

№ 3480-IV 

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 

об?рунтування 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. 

 

2.3. Виконання вимог п. 7 ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII  

Орган, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту. 

ТОВ Аудиторську фiрму "Капiтал" було призначено для виконання цього завдання з 

обов'язкового аудиту окремої фiнансової звiтностi Правлiнням Товариства, вiдповiдно до 

п.5.13 Порядку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi ВАТ 

"Тернопiльобленерго". 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 

та повторних призначень. 

Аудит окремої фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчується 31 грудня 2018 року ми 

здiйснюємо вперше на пiдставi договору вiд 20 березня 2019 року № 21/18, у строк з 

20.03.2019 р. по 20.04.2019 р. 

Це завдання також є першим роком проведення ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" 

обов'язкового аудиту окремої фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства 

суб'єктом суспiльного iнтересу у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. 

Аудиторськi оцiнки 

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвiсть та оцiнюючи ризик суттєвого викривлення 

окремої фiнансової звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення ми 

провели на рiвнi окремої фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, 

залишкiв рахункiв i розкриття iнформацiї. Iдентифiкуючи ризики суттєвого викривлення в 

окремiй фiнансовiй звiтностi, ми застосовували професiйний скептицизм. 

Ризики на рiвнi окремої фiнансової звiтностi можуть виникати, зокрема, внаслiдок недолiкiв 

середовища контролю, а саме недостатньої компетентностi управлiнського персоналу, 

вiдсутностi нагляду за складанням окремої фiнансової звiтностi, блокуванням управлiнським 

персоналом внутрiшнього контролю, схильностi до привласнення активiв. На пiдставi 

iнформацiї, зiбраної у процесi проведення процедур оцiнки ризикiв на рiвнi окремої 

фiнансової звiтностi, включаючи аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi структури заходiв 

контролю та встановленнi того, чи були вони запровадженi, ми не виявили перелiчених 



ризикiв, якi привели до модифiкацiї нашої думки. 

Ризики на рiвнi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, а також пов'язаних розкриттiв 

протягом перiоду аудиту, можна описати як: 

" настання - операцiї та подiї, якi були зареєстрованi або розкритi, дiйсно мали мiсце i 

стосуються Товариства; 

" повнота - всi операцiї та подiї, якi повиннi реєструватися, були зареєстрованi, а всi 

пов'язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову звiтнiсть, було 

включено; 

" точнiсть - суми та iншi данi, пов'язанi iз зареєстрованими операцiями i подiями, були 

записанi правильно, а пов'язанi розкриття були вiдповiдно вимiрянi й викладенi; 

" закриття перiоду - операцiї та подiї були зареєстрованi у правильному облiковому 

перiодi; 

" класифiкацiя - операцiї та подiї були зареєстрованi на належних рахунках; 

" подання - операцiї та подiї вiдповiдно узагальненi або деталiзованi й чiтко викладенi, а 

пов'язанi розкриття є релевантними та зрозумiлими в контекстi вимог застосовної 

концептуальної основи фiнансового звiтування. 

Пiд час аудиту ми не iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо класiв операцiй та 

подiй, якi привели до модифiкацiї нашої думки. 

Ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв рахункiв та вiдповiдних розкриттiв на кiнець 

перiоду ми оцiнили наступним чином: 

" iснування - активи, зобов'язання та власний капiтал наявнi; 

" права та зобов'язання - Товариство має або контролює права на активи, а зобов'язання є 

зобов'язаннями Товариства; 

" повнота - всi активи, зобов'язання та власний капiтал, якi мають реєструватися, були 

зареєстрованi, а всi пов'язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову 

звiтнiсть, було включено; 

" точнiсть, оцiнка та розподiл - активи, зобов'язання та власний капiтал включенi до 

окремої фiнансової звiтностi у вiдповiдних сумах, усi пов'язанi з цим коригування щодо 

оцiнки або розподiлу належно зареєстрованi, а пов'язанi розкриття було вiдповiдно вимiрянi та 

викладенi; 

" класифiкацiя - активи, зобов'язання та участь у капiталi було вiдображено на 

вiдповiдних рахунках; 

" подання - активи, зобов'язання та участь у капiталi вiдповiдно узагальненi або 

деталiзованi та чiтко викладенi, а пов'язанi розкриття є релевантними i зрозумiлими в 

контекстi вимог застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування. 

Пiд час аудиту ми iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв рахункiв на 

кiнець перiоду, як оцiнка основних засобiв, класифiкацiя довгострокових забезпечень, 

iснування запасiв, точнiсть показникiв окремої фiнансової звiтностi на початок перiоду за 

iншими довгостроковими зобов'язаннями та нерозподiленим прибутком. Цi питання розкритi у 

Примiтках 3.5, 3.9, 7, 16, 18 до окремої фiнансової звiтностi. Для врегулювання ризику 

аудитором вживались такi заходи як:  

" оцiнювання розкриття iнформацiї щодо цих питань у Примiтках до окремої фiнансової 

звiтностi Товариства за 2018 рiк;  

" проведення тесту на знецiнення основних засобiв; 

" участь у вибiрковiй iнвентаризацiї основних засобiв та запасiв;  

" ознайомлення та тестування матерiалiв рiчної iнвентаризацiї основних засобiв та 

запасiв; 

" аналiз критерiїв класифiкацiї зобов'язань, вибiрково перевiрили математичну точнiсть 

проведених розрахункiв забезпечення на оплату чергових вiдпусток; 

" направлення запитiв керiвництву Товариства та попередньому аудитору; 

" виконання аудиторських процедур, що включають, спiвставлення, дослiдження, 



звiряння. 

У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього Звiту незалежного аудитора нами розкрито 

питання, що мали найбiльше значення пiд час аудиту окремої фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, та на якi, на наше професiйне судження, доцiльно звернути увагу. Цi питання були 

розглянутi в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались 

при формуваннi нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 

цих питань. 

У роздiлi "Пояснювальний параграф" цього Звiту незалежного аудитора нами розкрито 

питання, на якi, на наше професiйне судження, також доцiльно звернути увагу. Цi питання 

були розглянутi в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому, при цьому 

ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цих питань. 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 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. 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 

через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали процедури оцiнки 

стану внутрiшнього контролю Товариства. 

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення 

суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової 

документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський 

контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає 

попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, нами 

зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариства. 

Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати 

iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з 

використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння 

зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, структуру та спосiб 

фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та 

огляди фiнансових результатiв.  

Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє 

професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння 

системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства 

для запобiгання та виявлення шахрайства.  

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути 

нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався 

управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними 

та ефективними. 

Пiдтвердження того, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звiтом для 

Аудиторського комiтету Товариства 

Iнформацiю, що мiститься у цьому Звiтi незалежного аудитора щодо аудиту окремої 

фiнансової звiтностi Товариства було узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi для 

Аудиторського комiтету Товариства та Наглядової ради Товариства. 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 



ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 

проведеннi аудиту 

ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" не надавало Товариству iнших послуг, заборонених 

статтею 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2018 року та у перiод з 01 сiчня 2019 року до дати 

пiдписання цього Звiту незалежного аудитора. 

ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по 

вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту 

нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на 

нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу. 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi Товариству 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у Звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" протягом 2018 року та у перiод з 01 сiчня 2019 року до 

дати пiдписання цього Звiту незалежного аудитора не надавало Товариству iншi послуги, 

окрiм послуг з обов'язкового аудиту. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв в окремiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд 

судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень окремої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 

Товариством окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових 

полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання окремої фiнансової звiтностi. 

Внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру окремої фiнансової 

звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах 

об?рунтованого перiоду часу та за об?рунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень, 

властивих внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення в окремiй фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо 

аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА. 

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит 

Аудит проведено ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал", номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4645. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал". Iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ: 20503140. Юридична адреса: 69035, м. Запорiжжя, пр. Соборний (пр. Ленiна), 

170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45, 213-57-60, e-mail: afcapital2018@gmail.com, веб сайт: 

www.afcapital.net.ua 

ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi до роздiлу 4 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" за 

номером 4645. Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-

majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-

suspilnyj-interes/ 

 

 



 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

Пушкарь Iрина Володимирiвна                                ____________________ 

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" 

101385)  

 

Вiд iменi ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" 

директор Чiлiкiн Олександр Григорович                 ___________________  

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" 

101356)  

 

69035, м. Запорiжжя, пр. Соборний (пр. Ленiна), 170-б, прим. № 1,  

тел. (061) 213-17-45 

 

20 квiтня 2019 року 

 

 

 

  

Додаток № 1 

ДО ЗВIТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо повного пакету окремої фiнансової звiтностi   

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО"  

 

 

 

Продовження опису вiдповiдальностi аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi 

 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання 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 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть.  

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi 



привернути увагу в своєму Звiтi незалежного аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 

модифiкувати свою думку.  

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiтi 

незалежного аудитора.  

Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, 

що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти складання в усiх суттєвих аспектах.  

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 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 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

Пушкарь Iрина Володимирiвна                                ____________________ 

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" 

101385)      

 

Вiд iменi ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" 

директор Чiлiкiн Олександр Григорович                 ___________________  

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" 

101356)  

 

69035, м. Запорiжжя, пр. Соборний (пр. Ленiна), 170-б, прим. № 1,  

тел. (061) 213-17-45 

 

20 квiтня 2019 року 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Тернопiльобленерго" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 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. 

 
 


