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ВСТУП 

 

В умовах економічної нестабільності більшості вітчизняних 

підприємствам загрожує порушення фінансової безпеки. Підприємства 

втрачають конкурентні позиції, показники фінансової стабільності 

погіршуються, зростає кредиторська заборгованість. Тому у сучасних умовах 

будь-яке підприємство під впливом дії зовнішніх або внутрішніх факторів може 

зазнати кризового стану. Відповідно виведення підприємства з такого стану 

потребує чітко впорядкованих та змістовних дій, які сприятимуть покращенню 

його фінансової безпеки. Саме тому і набуває актуальності антикризове 

фінансове управління. Мета якого полягає у завчасному передбачені, виявлені 

фінансових загроз для підприємства, а також їх ліквідації та усунені наслідків 

кризи. 

Існує багато чинників, які мають вплив на дисбаланс економічного 

становища підприємства появу яких можна і не передбачити. Тому на 

підприємстві важливо впроваджувати антикризове фінансове управління задля 

раннього реагування порушення фінансової безпеки підприємства. 

При написані магістерської роботи було опрацьовано праці таких вчених : 

Черненко В. А., Шведова Н. Ю., Балаклицька М. О., Юшко С. В., Шпурова О. 

О., Науменко А. П., Гаврилко Т. О., Ареф’єва О. В., Силкін О. С., Лігоненко Л. 

О, Аносов В. М., Селюченко Н. Є., Букреев А. М., Аносов В. М., Кузьмін О. Є., 

Штангрет А. М., Панарчук С. В., Терещенко О. О., Василенко В. О., Штангерт 

А. М. та інші. 

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення 

антикризового фінансового управління підприємств на основі вивчення 

теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. 

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань: 

 визначити сутність, функції та завдання антикризового фінансового 

управління; 
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 дослідити механізм антикризового фінансового управління на 

підприємстві; 

 описати методи оцінки фінансової кризи при антикризовому 

фінансовому управлінні підприємством; 

 здійснити структурно – динамічний аналіз балансу підприємств; 

 проаналізувати фінансовий стан підприємств; 

 оцінити ймовірність настання банкрутства підприємств; 

 визначити оптимальну структуру капіталу підприємств; 

 запропонувати методи покращення технічного стану основних засобів 

підприємств; 

 дослідити формування механізму управління фінансовою безпекою 

підприємств.  

Об’єктом дослідження є процес антикризового фінансового управління на 

ПАТ «Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго», а 

предметом – теоретико-методичні та прикладні засади удосконалення 

антикризового фінансового управління на цих підприємствах. 

Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися такі 

загальнонаукові методи: аналізу – при дослідженні фінансового стану 

підприємств; синтезу – при визначенні механізму управління фінансовою 

безпекою підприємств; порівняння – при визначення оптимальної структури 

капіталу підприємств; методи економічного аналізу – при дослідженні 

динаміки і структури джерел формування та напрямів використання капіталу; 

графічний – при узагальненні статистичних даних. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО 

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1. Сутність, функції та завдання антикризового фінансового 

управління 

 

В умовах подій всесвітньої епідемії, що загрожує нормальному 

функціонуванню підприємства, набуває актуальності антикризове управління, 

яке допоможе підтримати або зміцнити положення підприємства на ринку.  

В наш час вже багатьма науковцями доведено, що антикризове фінансове 

управління підприємством є складовою частинною антикризового управління 

підприємством. Спочатку розглянемо сутність антикризового управління, його 

функції та типи. 

На думку Черненко В.А.: «Антикризове управління – це система 

управлінських заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та 

подолання кризових явищ та їх причин» [1]. 

Система антикризового управління на підприємстві є 

міжфункціональною підсистемою, яка, з одного боку, повинна виконувати 

функції, що притаманні будь-якій системі управління (планування, організація, 

мотивація, координація та контроль), а, з іншого боку, виконання цих функцій 

має специфічну спрямованість: 

 своєчасна ідентифікація кризових явищ, що існують зовні та всередині 

підприємства; 

 розробка та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідації або 

пом’якшення впливу негативних факторів на діяльність підприємства; 

 прискорена та дієва реакція на зміни у зовнішньому оточенні; 

 розробка та можливість введення в дію таких механізмів (управлінських, 

фінансових, організаційних), які б навіть у складній ситуації (наприклад, 
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на межі банкрутства) могли забезпечити вихід підприємства з такого 

стану з найменшими витратами [2]. 

Виділяють три основних типи антикризового управління, а саме: активне 

управління, реактивне управління та планове управління. 

Активне управління найчастіше використовується на невеликих 

підприємствах, керівництво яких спеціально не займається моніторингом 

середовища та прогнозуванням. Реагування починається з моменту, коли 

зібранні дані свідчать про те, що погіршення результатів діяльності 

підприємства незворотні і необхідно прийняти спеціальні заходи. При такому 

порядку дій часто втрачається необхідний час для простих та недорогих 

заходів, що можуть вивести з кризи. 

Реактивне управління притаманне великим підприємствам зі значним 

досвідом успішної роботи. Керівництву цих підприємств часто буває 

недостатньо переконливих даних для того, щоб з його боку швидко 

прореагували. Початок реагування запізнюється по відношенню до моменту 

раціонального початку реальних дій [2]. 

Планове управління здійснюється за рахунок структурного економічного 

прогнозу, що дозволяє скористатися відповідними заходам до настання 

негативних явищ. З усіх вищезгаданих типів антикризового управління 

плановий є найбільш ефективнішим, оскільки надає змогу запобігти настанню 

кризи або ж полегшити її наслідки. 

Впровадження механізму антикризового управління ґрунтується на 

загальних принципах і функціях, які притаманні управлінським процесам. Вся 

сукупність функцій та повноважень, які необхідні для управлінського 

антикризового впливу, створюють систему антикризового управління. 

І. О. Щербань вбачає зміст механізму антикризового управління у 

складній системі, орієнтованій на запобігання виникненню кризових явищ та 

усунення несприятливого впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, що 

дозволяє зберегти і збільшити конкурентні переваги підприємства завдяки 

переважно власним ресурсам [3]. 
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Виокремлюють такі методи антикризового управління: 

 Тактичні: 

1) Даунсайзинг – можливості підприємства адаптуватися до умов 

внутрішнього та зовнішнього середовища шляхом зменшення виробничих 

потужностей та чисельності персоналу підприємства відповідно до реального 

попиту та ринкових можливостей; 

2) Санація – сукупність заходів фінансово-економічного, виробничо-

технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на швидке 

покращення фінансових показників підприємства за рахунок зміни структури 

активів та пасивів підприємства; 

3) Моніторинг – дослідження, оцінка та прогноз стану навколишнього 

середовища в зв’язку з господарською діяльністю підприємства; 

4) Контролінг – функція у системі управління підприємством, яка аналізує 

та координує систему виконання виробничих програм у порівнянні з 

плановими показниками [4]. 

 Стратегічні: 

1. Диверсифікація – розширення сфери діяльності суб’єкта господарювання 

в будь-якому напрямі, щоб не бути залежним від одного ринку; застосовується 

на початку створення підприємства, при перших ознаках кризи; 

2. Регуляризація – формування системи стратегічного планування та 

управлінського обліку; створення комплексної системи фінансового контролю 

та планування; створення автоматизованої системи обліку; впровадження 

повноцінних маркетингових служб тощо; 

3. Реінжиніринг – перепроектування бізнес-процесів підприємства за 

рахунок скорочення зайвих ланок та операцій в бізнес-процесах, зайвих витрат 

часу та інших ресурсів; 

4. Реструктуризація – здійснення організаційно-економічних, правових, 

виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, 

його управління, форм господарювання, які можуть забезпечити підприємству 
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фінансове оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної 

продукції, підвищення ефективності виробництва; 

5. Злиття – об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної 

особи або приєднання підприємств до головного підприємства), у результаті 

якого власники (акціонери) підприємств, що об’єдналися, здійснюватимуть 

контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств; 

6. Ліквідація – припинення діяльності підприємства, виключення його з 

реєстрів, зняття з обліку в податкових органах та фондах соціального 

страхування [5]. 

Методи тактичного управління спрямовані на швидке покращення 

фінансових показників підприємства, тобто подолання наслідків кризи, тоді як 

методи стратегічного управління скеровані на якісні характеристики, такі, як 

інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність тощо. 

Також варто зазначити, що до основних нормативно-правових документів 

антикризового управління в Україні слід віднести Конституцію України, 

Господарський Кодекс України та Кодекс України з процедур банкрутства. 

Отже, здійснення антикризового управління на підприємстві пояснює 

проблеми, які виникли в діяльності підприємства, дозволяє подолати важкий 

період, координує діяльність підприємства, знижує ризик банкрутства і 

ліквідації, сприяє мобілізації, раціональному розподілу і використанню 

ресурсів підприємства. 

Ареф’єва О.В. та Прохорова Ю.В., вважають, що «антикризове фінансове 

управління- це система управління, яка використовує механізми фінансового 

впливу, спрямовані на запобігання або подолання фінансової кризи» [6]. 

Тоді як Силкін О.С. та Муж П.О. вважають, що «антикризове фінансове 

управління –система заходів, спрямованих на виявлення, боротьбу та в 

майбутньому подолання криз, які руйнують фінансово- економічну діяльність 

підприємства» [7]. 

У своїх працях Лігоненко Л.О та Біловол Р.І вважають, що «антикризове 

фінансове управління є підсистемою антикризового управління» [8]. 
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Отже, антикризове фінансове управління – система заходів виявлення 

кризо-утворюючих факторів, своєчасне діагностування та нейтралізація їх 

впливу на фінансову стабільність підприємства. 

Мета антикризового фінансового управління має глобальний характер і 

полягає у відновленні фінансової рівноваги після кризи на підприємстві та 

мінімізація збитків порушеної фінансової рівноваги. 

До завдань антикризового фінансового управління на підприємстві можна 

віднести: 

 своєчасне діагностування фінансового стану підприємства і застосування 

необхідних заходів для попередження кризи; 

 відновлення фінансової стійкості; 

 усунення неплатоспроможності; 

 запобігання банкрутству та ліквідації підприємства; 

 мінімізація негативних наслідків фінансової кризи на підприємстві [9,10]. 

Суб’єктами антикризового фінансового управління підприємством є 

особи, що мають повноваження здійснювати комплекс антикризових заходів. 

Це може бути керівник підприємства, арбітражний керуючий, фінансовий 

менеджер тощо. 

Об’єктом антикризового фінансового управління підприємством є активи, 

капітал, фінансові потоки, фінансові результати, вартість підприємства тощо 

[11]. 

Функції антикризового фінансового управління класифікуються на : 

базові, специфічні та інтеграційні.  

Реалізація базових функцій притаманна будь-якому процесу управління. 

Інтеграційні об’єднують базові та специфічні функції антикризового 

фінансового управління підприємством у єдиний процес, забезпечуючи його 

непереривність та ефективність. 

Класифікація функцій антикризового фінансового управління 

підприємством подані у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Функції антикризового фінансового управління 

Базові Специфічні Інтеграційні 

1)планування; 1) діагностика кризових симптомів розвитку 

підприємства; 

1) комунікаційна; 

 

2)організація; 2)розробка загальної стратегії фінансового 

оздоровлення підприємства; 

2) координаційна; 

 

3)мотивація; 3)розробка дієвої системи стимулювання 

реалізації ухвалених управлінських рішень 

щодо фінансового оздоровлення підприємства; 

3) інформаційна; 

 

4)регулювання; 4)забезпечення фінансової рівноваги в процесі 

розвитку підприємства. 

4) мобілізуюча. 

 

5)контроль. - - 

Джерело: складено автором на основі [12-17]. 

Принципи антикризового фінансового управління підприємством можна 

розділити на дві групи : загальні та індивідуальні. 

До загальних відносять такі принципи: 

1) Законність – антикризове фінансове управління на підприємстві повинно 

здійснюватися відповідно до чинного законодавства; 

2) Єдина мета – чітко визначена мета антикризового фінансового управління та 

спрямування на її досягнення; 

3) Глибинності – при здійсненні антикризового фінансового управління 

підприємство скеровується не тільки на подолання кризи, але і на чинники, що 

її зумовили [18]; 

4) Ефективність – зіставлення ефекту проведеного антикризового фінансового 

управління з витратами на його реалізацію [14]. 

5) Повноваження та відповідальність – антикризове фінансове управління на 

підприємстві здійснюється уповноваженими особами, які несуть 

відповідальність за свої дії та їх наслідки; 

6) Відповідність - урахування реальних загроз фінансової кризи [18]. 

Індивідуальні принципи антикризового фінансового управління підприємством 

включають: 

1)  Принципи, які визначають протікання процесу антикризового фінансового 

управління підприємством з урахуванням його специфіки: 
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 Послідовність дій – антикризові процедури здійснюються поетапно і реалізація 

кожного наступного етапу антикризового фінансового управління 

підприємством може здійснювати якщо виконаний попередній етап; 

 Постійного нагляду – кожний етап антикризового фінансового управління 

підприємством здійснюється під наглядом відповідальних осіб задня швидкого 

реагування на помилки; 

 Адаптації – гнучкість антикризового фінансового управління у разі зміни умов 

зовнішньо та внутрішнього фінансового середовища підприємства [18]; 

2) Принципи, які базуються на розробці антикризових рішень та реалізація 

антикризових заходів: 

 Оптимальності зовнішньої санації – обрана санація має бути достатньою для 

вчасного погашення кризи; 

 Превентивної дії – краще запобігти загрозі фінансової кризи ніж забезпечувати 

нейтралізацію її негативних наслідків; 

 Пріоритетність використання внутрішніх ресурсів – при здійсненні етапів 

антикризового управління підприємство повинне переважно розраховувати на 

внутрішні фінансові ресурси [14]; 

 Достовірності – управлінські рішення здійснюються на основі достовірної 

інформації; 

 Узгодженості – прийняття антикризових управлінських рішень повинно 

здійснюватися з урахуванням потреб на інтересів підприємства ; 

 Оптимальності розробка альтернативних варіантів антикризових рішень і вибір 

найбільш оптимального з них; 

 Часових обмежень – характер антикризових управлінських рішень повинен 

відповідати типу кризі на підприємстві та швидкості її поширення; 

 Конструктивності – антикризове управлінське рішення має бути чітким, 

зрозумілим і документально оформленим; 

 Завершеності – прийняте управлінське рішення має бути обов’язково 

реалізоване [12]; 
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3) Принципи, які визначають організаційні аспекти антикризового фінансового 

управління на підприємстві: 

 Професіоналізму – антикризове фінансове управління підприємством повинна 

здійснювати особа, яка володіє спеціальними знаннями та навиками у його 

організації; 

 Переважаючого децентралізму – максимальна поінформованість працівників 

підприємства ; 

 Цілеспрямованості – досягнення поставленої мети та цілей; 

 Мотивації - мотивація працівників у матеріальній чи моральній формі 

сприятиме інтенсивнішому виконанню завдань антикризового управління; 

 Реактивності дій – швидкість розроблення та реалізації антикризових дій [12, 

13,14,18]. 

Антикризовий фінансовий менеджмент займає важливе місце в реалізації 

антикризовий заходів. Його розглядають у двох аспектах: функціональному та 

інституційному [11]. 

Якщо у функціональному аспекті, то система антикризового управління 

полягає у ефективному використанні фінансового механізму з метою 

забезпечення фінансового оздоровлення та запобігання банкрутства. 

В інституційному аспекті - всі фізичні особи які здійснюють фактичне 

управління підприємством в період його оздоровлення. Такими особами 

можуть бути :  

 контролюючі органи; 

 керуючі санстанцією, призначені господарським судом; 

 тимчасова адміністрація, призначена НБУ; 

 консультанти; 

 незалежні експерти; 

 аудитори; 

 колишнє керівництво підприємства [11]. 

В залежності в якому порядку реалізовуватимуться антикризові заходи (в 

судовому чи досудовому), ініціатора фінансового оздоровлення та виду 
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діяльності суб’єкта господарювання буде здійснюватися відбір відповідальних 

за реалізацію антикризових заходів. 

Етапи процесу антикризового фінансового управління підприємством 

подано на рис. 1.1. 

Рис. 1.1. Етапи процесу антикризового управління підприємством 

Джерело: створено автором на основі [11]. 

Отже, антикризове фінансове управління на підприємстві є складової 

антикризового управління підприємством та є комплексною та 

багатоаспектною економічною категорією. Також це комплекс заходів для 

своєчасного виявлення і нейтралізації кризи з мінімальними затратами для 

підприємства. Кожний етап антикризового фінансового управління 

здійснюється на основі відповідних принципів та завдань. 

 

1.2. Механізм антикризового фінансового управління на підприємстві 

 

Етапи процесу антикризового управління:

здійсненння постійної діагностики фінансового стану підприємства з 
метою раннього виявлення сиптомів фінансової кризи

розроблення системи профілактичних заходів щодо запобігання 
фінансовій кризі в ході здійснення діагностики фінансового стану 

підприємства

ідентифікація параметрів фінансової кризи у разі її настання

вибір механізмів фінансової стабілізації підприємства відповідно до 
масштабів кризи

розроблення і реалізація комплексної програми виведення 
підприємства із фінансової кризи

контроль за реалізацією антикризової програми

розроблення і реалізація заходів щодо усунення негативних наслідків 
фінансовї кризи
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В умовах економічної нестабільності для підприємств існує ймовірність 

виникнення кризових явищ в результаті чого виникає потреба в негайному 

антикризовому фінансовому управлінні.  

Криза- різка й раптова змінна зростаючої тенденції на спадну [19, с.9]. 

Отже, кризові явища виникають в результаті зміни фаз життєвого циклу 

підприємства. Основними такими випадками можуть бути наприклад: перехід 

від стадії початкового розвитку до періоду зростаючого розвитку, або при стадії 

розвитку до стадії стабілізації тощо. 

Кризи класифікують за такими ознаками: 

1) за масштабами прояву: 

 загальні;  локальні; 

2) за формою прояву: 

 явні;  приховані; 

3) за проблематикою: 

 макрокриза;  мікрокриза; 

4) за тривалістю: 

 затяжні;  короткочасні; 

5) за гостротою кризи: 

 глибокі;  легкі; 

6) за структурою відносин у соціально-економічній системі: 

 політичні; 

 психологічні; 

 технологічні; 

 соціальні; 

 економічні; 

7) за прогнозованістю: 

 передбачувана;  несподівана; 

8) за безпосередніми причинами виникнення: 

 природні; 

 суспільні; 

 екологічні [20].



15 

Зо всієї класифікації ознак кризи виділимо класифікацію кризи за 

структурою відносин у соціально-економічній системі, а саме економічну яка 

включає в себе фінансову кризу. 

Оскільки ми досліджуємо антикризове фінансове управління то далі 

більш детальніше розглянемо фінансову кризу. 

Під фінансовою кризою слід розуміти стан підприємства в якому воно 

неспроможне здійснювати фінансове забезпечення своєї поточної виробничої 

діяльності [19,с.11]. 

Причинами виникнення фінансових криз на підприємстві може бути дуже 

багато в загальному можна їх класифікувати так: 

 природні – землетруси, повені тощо; 

 техногенні – пов’язано з діяльністю людини; 

 об’єктивні – пов’язані з несприятливими впливами зовнішнього 

середовища організації та з циклічними потребами реструктуризації та 

модернізації підприємства; 

 суб’єктивні – відображають помилки в управлінні; 

 зовнішні – значний рівень інфляції, посилення конкуренції в галузі, 

сезонні коливання попиту, зменшення купівельної спроможності населення 

тощо; 

 внутрішні – нераціональне управління фінансами, недосконалість 

процесу створення та реалізації продукції, низький рівень менеджменту тощо 

[21]. 

Розрізняють такі види фінансових криз на підприємствах:  

 криза прибутковості; 

 стратегічна криза; 

 криза ліквідності [22]. 

Криза прибутковості виникає на підприємстві тоді, коли збитки 

зумовлюють зменшення власного капіталу і в результаті чого погіршується 

структура балансу. Основними факторами, що зумовлюють кризу 

прибутковості це: 
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 форс-мажорі обставини; 

 неправильне співвідношення цін та собівартості продукції; 

 значні запаси готової продукції на складі; 

 неефективна маркетингова політика; 

 невиправдане завищення цін; 

 високі витрати на персонал; 

 великі ризикові проекти тощо [23]. 

Стратегічна криза – процес руйнації виробничого потенціалу в наслідок 

відсутності довготермінових факторів успіху. Основними факторами 

виникнення стратегічної кризи є: 

 форс-мажорні обставини; 

 неправильний вибір місця розташування підприємства; 

 зайві виробничі потужності; 

 неефективна політика збуту та асортиментів продукції; 

 неефективний апарат управління; 

 неефективна система контролінгу; 

 недосконале планування та прогнозування тощо [24]. 

Криза ліквідності – стан підприємства в якому воно є неплатоспроможнім 

або на грані втрати платоспроможності. Основними факторами, що 

зумовлюють кризу ліквідності є: 

 форс-мажорні обставини; 

 високий рівень кредиторської заборгованості; 

 відсутність або незначний рівень резервних фондів; 

 великий обсяг капіталовкладень з тривалим терміном окупності; 

 незадовільна робота з дебіторами; 

 надання незабезпечених товарних кредитів; 

 зниження кредитоспроможності підприємства тощо [24]. 
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Всі ці три види фінансової кризи тісно між собою пов’язані і мають 

причинно-наслідкові зв’язки. Стратегічна криза спричинює кризу 

прибутковості, що призводить до втрати підприємством ліквідності. 

Розрізняють три стадії розвитку кризи на підприємстві: прихована криза, 

криза платоспроможності і банкрутство [25]. 

В свою чергу зовнішніми ознаками прихованої кризи є: 

 погіршення показників прибутковості; 

 зниження ефективності діяльності; 

 отримання збитків за окремими операціями; 

 зниження ринкової вартості підприємства; 

 збільшення тривалості операційного та фінансового циклів. 

До зовнішніх ознак кризи платоспроможності можна віднести: 

 затримка в оплаті поточних платежів; 

 поява простроченої кредиторської заборгованості та непогашених 

кредитів; 

 тривалий дефіцит грошових потоків; 

 оплата економічних санацій за порушення строків виконання 

зобов’язань. 

І остання стадія розвитку кризи на підприємстві має такі зовнішні ознаки: 

 неможливість виконання зовнішніх зобов’язань протягом трьох 

місяців з моменту їх виникнення; 

 звернення до суду кредиторів підприємства; 

 порушення справи про банкрутство з ініціативи підприємства або його 

кредиторів. 

Також науковці розділяють ці три стадії кризи на такі фази: 

1) фаза, яка не загрожує функціонуванню підприємства за умови 

переведення його на режим антикризового управління; 

2) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства потребує 

негайного проведення фінансової санації; 
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3) кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням 

підприємства і необхідна його ліквідація [26]. 

Для уникнення кризової ситуації на підприємстві необхідно своєчасно 

виявити недоліки в роботі підприємства та ознаки кризового становища. 

Такими ознаками можуть бути: 

 надмірна залежність підприємства від конкретного ринку збуту, 

проекту або обладнання; 

 втрата досвідчених працівників; 

 вимушені простої виробництва чи збуту продукції; 

 спад виробництва; 

 зниження ринкової вартості підприємства; 

 дефіцит власного капіталу та зростання до небезпечного рівня 

позикового; 

 низькі значення коефіцієнтів ліквідності тощо [19, с.15]. 

Можуть бути різні наслідки фінансової кризи: руйнування організації чи 

її відновлення, виникнення нової кризи або оздоровлення організації. Вихід 

організації з кризового явища не завжди має позитивні наслідки. Доволі 

поширеним після кризовим становищем на підприємстві є банкрутство [27]. 

Отже, механізм антикризового фінансового управління полягає у 

забезпечені росту чистого грошового потоку підприємства, зниження 

зобов’язань, поточних витрат на рівня фінансових ризиків. 

Під впливом різних чинників на підприємстві може виникнути криза, 

тому на підприємстві необхідно здійснювати постійний фінансовий контроль, 

удосконалення системи управління підприємством та впровадження інших 

заходів антикризового фінансового управління. Адже, своєчасно виявленні 

ознаки та причини загрози фінансового стану підприємства допоможуть 

підприємству швидше покращити його фінансовий стан.  

 

1.3. Методи оцінки фінансової кризи при антикризовому управлінні 

підприємством 
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Для підприємства важливо своєчасно виявити кризу, її причини та 

прийняти міри щодо її наслідків. Існує дві підсистеми діагностики та 

оцінювання ймовірності банкрутства: система експрес діагностики і система 

фундаментальної діагностики. 

Система експрес діагностики передбачає регулярну оцінку кризових 

параметрів фінансового розвитку підприємства. ЇЇ результати повинні 

враховуватися при прийняті управлінських рішень на підприємстві. Основною 

метою даної системи є раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства 

і попередня оцінка масштабів кризового стану. Експрес-діагностику потрібно 

постійно проводити на підприємстві. Попереджувальний ефект даної 

діагностики найбільш відчутний на стадії легкої фінансової кризи, тому у разі 

великих масштабах кризи слід застосовувати фундаментальну діагностику [28, 

с. 60].  

Фундаментальна діагностика здійснюється на основі методів факторного 

аналізу й прогнозування. 

Існує багато методик оцінки ймовірності фінансової кризи на 

підприємстві, тому можна використовувати будь-яку методику оцінки 

кредитоспроможності позичальника для прогнозування кредитної 

неспроможності. 

В загальному методики фінансового стану можна розділити на дві групи: 

Перша група передбачає визначення показників ліквідності, фінансової 

стійкості, платоспроможності; 

Друга група заснована на визначені класу ризиковості фінансового стану 

підприємства. 

У своїх працях Терещенко О.О. дослідив недоліки цих двох груп як 

кожної окремо так і в загальному. Суттєвий недолік обох методик полягає у 

використанні показників фінансової звітності значення яких можуть бути 

викривленими. 
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До недолік першої групи методик аналізу фінансового стану 

підприємства науковець відніс такі складові: 

 Неврахування галузевих особливостей об’єкта аналізу; 

 Ігнорування показників які розраховуються на базі чистого грошового 

потоку; 

 Недостатнє теоретичне та емпіричне обґрунтування критичних точок 

для окремих фінансових індикаторів, результатом чого є довільність 

фіксування нормативних значень фінансових показників; 

 Неврахування факту різної вагомості впливу окремих показників на 

загальні результати аналізу; 

 Суб’єктивність формування вибірки показників, які підлягають аналізу 

та неврахування критерію мультиколінеарності [17]. 

Недоліки другої групи аналізу фінансового стану: 

 Неврахування чинника мультиколінеарності; 

 Неврахування галузевої специфіки; 

 Неврахування різної вагомості впливу окремих показників на 

загальний інтегральний показник фінансового стану; 

 Окремі параметри фінансового стану характеризуються різною 

кількістю показників, що недопустимо при побудові економетричних 

моделей оцінки фінансового стану [17]. 

Вище перелічені недоліки груп методик аналізу фінансового стану 

підприємства зумовлюють високий рівень помилковості оцінки ймовірності 

настання фінансової кризи та банкрутства. Тому аби уникнути вище 

перелічених недоліків застосовують дискримінаційний аналіз який ґрунтується 

на широкому застосуванні елементів економентричного моделювання та 

емпірично-індуктивному способі дослідження. 

Дискримінантний аналіз буває одно факторний та багатофакторний [29, 

с.93]. 

При здійсненні одно факторного аналізу відбувається дослідження 

окремих показників, які є складовою певної системи показників та віднесення 
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підприємств до категорій «хворих» або «здорових» шляхом порівняння 

фактичних значень цих показників з нормативними. 

Найбільш використовуваними серед моделей одно факторного 

дискримінантного аналізу є система показників Бівера та Вайбела [30]. 

Система показників американського економіста Бівера включає у себе 

такі показники як: 

1) Відношення Cаsh-Flow до позикового капіталу; 

2) Відношення чистого прибутку до валюти балансу; 

3) Відношення позичкового капіталу до валюти балансу; 

4) Відношення оборотних активів до поточних зобов’язань; 

5) Відношення робочого капіталу до валюти балансу; 

6) Відношення різниці між очікуваними грошовими надходженнями та 

поточними зобов’язаннями до витрат підприємства без амортизації 

[19,с.37]. 

Вайбел у своїй моделі використовує таку систему показників: 

1) Відношення позичкового капіталу до валюти балансу; 

2) Відношення оборотних активів до поточних зобов’язань; 

3) Відношення Cаsh-Flow до поточних короткострокових зобов’язань; 

4) Відношення різниці між очікуваними грошовими надходженнями та 

поточними зобов’язаннями до витрат підприємства ( без амортизації); 

5) Відношення середнього залишку кредиторської заборгованості до 

вартості закупок, помножене на 365; 

6) Відношення середніх залишків виробничих запасів до величини затрат на 

сировину помножене на 365 [19, с.37]. 

Для кожного з наведених показників німецький вчений розробив шкалу 

граничних значень. Він розробив декілька груп підприємств і відповідні до них 

шкали у вигляді діаграм, які відображають динаміку показників протягом п’яти 

років перед банкрутством. Якщо значення всіх шести обрахованих показників 

перебувають у безпечній зоні шкали діаграми то це підприємство «здорове» і 

йому не загрожує банкрутство. У разі перебування більше трьох показників 
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аналізованого підприємства у зоні «хворих» то даному підприємству загрожує 

банкрутство. Бувають і випадки коли менше трьох показників знаходяться у 

критичній зоні то у такому випадку, за рекомендаціями Вайбела, слід 

проводити додатковий аналіз. 

Незважаючи на весь процес здійснення одно факторного 

дискримінантного аналізу він унеможливлює об’єктивне прогнозування 

банкрутства. Оскільки одні показники можуть свідчити про позитивний 

розвиток підприємства, а інші навпаки про незадовільний. Тому для точного 

аналізу платоспроможності підприємства ефективно застосовувати 

багатофакторний дискримінантний аналіз. 

Багатофакторний дисткримінантний аналіз включає у себе процес 

побудови дискримінантної функції на основі якої можна визначити його 

фінансовий стан, в залежності від перебування його показників в межах 

визначених норм. 

Дискримінантний аналіз банкрутства полягає в аналізі співвідношення 

фінансових коефіцієнтів, побудові дискримінантної функції за допомогою 

математико-статистичних методів та розрахунку інтегрального показника (Z), 

який указує на ймовірність банкрутства підприємства [19,с.38]. 

В загальному лінійну багатофакторну дискримінантну функцію можна 

відобразити так: 

𝑍 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑥𝑝 ,                                       (1.1) 

де Z – залежна дискримінантна змінна; 

𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑝 – вільний член та коефіцієнти дискримінанстної функції; 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑝 - незалежні змінні дискриміннантної функції. 

 На сьогодні для оцінювання ризику банкрутства підприємств у рамках 

дискримінантного аналізу широко використовують моделі відомих західних 

економістів Альтмана, Ліса, Таффлера, Спрінгейта та ін.  

Розглянемо всі ці моделі. Найпопулярнішою є модель американського 

вченого Альтмана, який запропонував оцінювати фінансове становище 

підприємства за допомогою інтегральної моделі, а не коефіцієнтів. 
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Інтегральна модель – сукупність коефіцієнтів з вагомими значеннями, які 

допоможуть розрахувати інтегральний показник необхідний для оцінки 

фінансового стану підприємства [31]. 

Модель Альтмана необхідна інвестору для прогнозування банкрутства 

підприємства.  

Двох факторна модель Альтмана оцінки імовірності банкрутства 

підприємства: 

𝑍 = −0.3877 − 1.073 ∗ КП + 0.0579 ∗ КЗ,                                    (1.2) 

де КП – показник поточної ліквідності ( покриття); 

КЗ – показник питомої ваги позикових коштів в пасивних підприємствах. 

В результаті дослідження можуть бути зроблені такі висновки: 

 якщо Z0 - висока ймовірність банкрутства підприємства; 

 якщо Z0 - невелика ймовірність банкрутства; 

 якщо Z=0 – ймовірність банкрутства рівна 50% [32]. 

Для виробничих підприємств (акції яких не котируються на біржі) 

використовується п’яти факторна модель Альтмана, яка була виведена у 1968 

році: 

𝑍 = 1.2𝑥1 + 1.4𝑥2 + 3.3𝑥3 + 0.6Х4 + 𝑥5,                                                  (1.3) 

де 𝑥1 =
оборотний капітал

сума активів
; 

𝑥2 =
нерозподілений прибуток

сума активів
; 

𝑥3 =
прибуток до відрахувань податків та відсотків

сума активів
; 

𝑥4 =
ринкова вартість акцій

сума заборгованості
; 

𝑥5 =
виручка від реалізації

сума активів
 . 

В результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки: 

 якщо Z ≤1,8, то ймовірність банкрутства дуже висока ( від 80% до 

100%);  

 якщо 1,81 ≤Z ≤2,70 – висока ймовірність ( від 35% до 50%);  
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 якщо 2.71 ≤Z ≤2,99 – банкрутство можливе ( від 15 до 20%) ; 

 якщо Z ≥3,0 - дуже низька ймовірність банкрутства на підприємстві 

[33]. 

Модель Альтмана для приватних компаній, яка була запропонована 

професором у 1983 році: 

𝑍 = 0.717𝑥1 + 0.847𝑥2 + 3.107𝑥3 + 0.42𝑥4 + 0.995𝑥5,                     (1.4) 

де 𝑥1 =
оборотний капітал

сума активів
; 

𝑥2 =
нерозподілений прибуток

сума активів
; 

𝑥3 =
прибуток до виплати відсотків

сума активів
; 

𝑥4 =
власний капітал

сума забовязань
; 

𝑥5 =
чистий дохід

сума активів
 ; 

В результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки: 

 Якщо z<1,23, то підприємству в найближчі 2-3 роки загрожує 

банкрутство. 

 Якщо 1,23<z<2,9 – підприємство знаходиться в зоні невизначеності. 

 Якщо z>2,9, то у підприємства стійкий фінансовий стан [34]. 

В 1993 році Альтман презентував свою чотирьох факторну модель для 

невиробничих підприємств, тобто для підприємств акції яких не коригуються 

на біржі: 

𝑍∗∗ = 6.56𝑥1 + 3.26𝑥2 + 6.72𝑥3 + 1.05𝑥4,                                         (1.5) 

де 𝑥1 =
оборотний капітал

сума активів
; 

𝑥2 =
нерозподілений прибуток

сума активів
; 

𝑥3 =
прибуток до виплати відсотків

сума активів
; 

𝑥4 =
власний капітал

сума забовязань
; 

В результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки: 

 якщо 1.1 і менше, то існує ймовірність банкрутства; 
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 від 1.1 до 2.6, то ймовірність банкрутства не висока, але не 

виключається; 

 2.6 і більше, то низька ймовірність банкрутства [35, 36]. 

 Також ще існує модель Альтмана для ринків, що розвиваються : 

𝑍∗∗ = 6.56𝑥1 + 3.26𝑥2 + 6.72𝑥3 + 1.05𝑥4 + 3.25,                   (1.6) 

Як видно то до чотирьох факторної моделі Альтмана додалася константа 

3.25. В результаті розрахунків можна буде зробити такі висновки: 

 якщо 𝑍∗∗1.1, то підприємство перебуває у зоні фінансового ризику, 

підприємство перебуває у критичній ситуації, з високою ймовірністю 

підприємство збанкрутує в найближчій перспективі. 

 якщо 1.1 𝑍∗∗ 2.6, то ситуація не визначена; 

 якщо  𝑍∗∗ 2.6 , то ймовірність банкрутства незначна і компанія фінансово 

стійка [37]. 

Отже, моделі Альтмана є універсальними та найбільш 

використовуваними для оцінки ймовірності банкрутства на підприємстві. Проте 

Іванюта С.М. вважає, що так як більшість із них були побудовані на даних 50-х 

років минулого століття о їх використання у сучасних умовах є 

проблематичними. [38] 

Розглянемо ще інші моделі, які широкі у використанні. 

Модель Спрінгейнта була створена Гордоном Л.В. Спрінгейтом у 1968 

році і передбачає розвиток інтегрального показника, за допомогою якого 

здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємством банкрутом. Точність 

даної моделі більше 90%. 

𝑍 = 1.03𝑥1 + 3.07𝑥2 + 0.66𝑥3 + 0.4𝑥4,                                                 (1.7) 

де 𝑥1 =
робочий капітал

загальна вартість активів
; 

𝑥2 =
прибуток до сплати відсотків

загальна вартсіть активів
; 

𝑥3 =
прибуток до сплати податків

загальна сума поточних зобов′язань
; 

𝑥4 =
чистий дохід

загальна вартість активів
. 
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У результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки:  

 якщо Z<0,862, то підприємство – потенційний банкрут; 

 якщо Z>2,451, то загроза банкрутства мінімальна і підприємство – 

фінансово надійне [39]. 

Проте і ця модель має свої недоліки: 

 необхідна корекція на національну валюту; 

 значення змінних в оригінальних моделях надані в канадських та 

американських доларах; 

 модель орієнтована на економіку Канади і США, умови розвитку 

економіки інших країн не враховувалася. 

Наступною модель яку ми розглянемо є більш збалансованою. Модель 

Ліса акцентує увагу на рівень прибутковості діяльності та рентабельності 

активів підприємства, структуру активів та джерел їх фінансування. Недоліком 

даної моделі є те, що вона створювалася з урахуванням західного розвитку і не 

пристосована до українських підприємств. В загальному дана модель має такий 

вигляд: 

𝑍 = 0.063𝑥1 + 0.092𝑥2 + 0.057𝑥3 + 0.001𝑥4,                                         (1.8) 

де 𝑥1 =
оборотний капітал

сума активів
; 

𝑥2 =
операційний прибуток

сума активів
; 

𝑥3 =
нерозподілений прибуток

сума активів
; 

𝑥4 =
власний капітал

позиковий капітал
. 

Отже, в результаті обрахунків можна зробити такі висновки: 

 якщо z<0,037, то підприємству загрожує банкрутство; 

 якщо z>0,037, то у підприємства стійкий фінансовий стан [40]. 

Після того як моделі Альтмана вийшли в світ і почали набирати 

популярність у застосуванні, то почали з’являтися нові моделі засновані на 

дискримінантному аналізі. Модель Таффлера і Тішоу є простою у розрахунку, 
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але водночас і обмеженою у використанні. Оскільки її можна застосовувати 

лише для підприємств, що котирують свої акції на фондових біржах [41].  

Загальний її вигляд такий: 

𝑍 = 0.53𝑥1 + 0.13𝑥2 + 0.18𝑥3 + 0.16𝑥4,                                                 (1.9) 

де 𝑥1 =
операційний прибуток

короткосторокові зобов′язання
; 

𝑥2 =
оборотні активи

сума зобов′язань
; 

𝑥3 =
короткострокові зобов′язання

сума зобов′язань
; 

𝑥4 =
виручка

сума активів
. 

Критичне значення: Z = 0,25.У результаті розрахунків можна буде 

зробити такі висновки: 

 якщо z<0,2, то підприємству висока ймовірність банкрутства; 

 якщо z>0,3, то у підприємства низька ймовірність банкрутства та 

непогані довгострокові перспективи [42, с.50-54]. 

Вченими державної економічної академії м. Іркутськ була розроблена R-

модель [43]. Модель має такий вигляд:  

𝑅 = 8.38К1 + К2 + 0.054К3 + 0.063К4,                                                 (1.10) 

де К1 =
оборотний капітал

актив
; 

К2 =
чистий прибуток

власний капітал
; 

К3 =
виручка від реалізації

активи
; 

К4 =
чистий прибуток

інтегральні витрати
 . 

У результаті досліджень можна зробити такі висновки: 

 якщо R < 0, то ймовірність банкрутства максимальна (90% – 100 %); 

 якщо 0 ≤ R ≤ 0,18, то вірогідність висока (60% – 80%);  

 якщо 0,18 < R ≤ 0,32, то вірогідність середня (35% – 50%); 

 якщо 0,32 < R ≤ 0,42, то вірогідність низька (15% – 20%);  

 якщо R > 0,42 - вірогідність мінімальна (до 10%). 

Також є ще модель Фулмера. В загальному вигляді вона виглядає так: 
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𝐻 = 5.528𝑉1 + 0.212𝑉2 + 0.073𝑉3 + 1.270𝑉4 − 0.120𝑉5 + 2.335𝑉6 + 0.575𝑉7 +

1.083𝑉8 + 0.894𝑉9 − 6.075 ,                                                                            (1.11) 

де 𝑉1 =
нерозподілений прибуток минулих років

сукупні активи
 ; 

𝑉2 =
обсяг реалізації

сукупні активи
 ; 

𝑉3 =
прибуток до оподаткування

сукупні активи
 ; 

𝑉4 =
грошовий потік

сума зобов′язань
 ; 

𝑉5 =
борг

сукупні активи
 ; 

𝑉6 =
пасиви

сукупні активи
 ; 

𝑉7 = log(матеріальні активи); 

𝑉8 =
оборотний капітал

сукупні зобов′язання
 ; 

𝑉9 =
прибуток до сплати процентів і податків

сплачений процент
 . 

У результаті досліджень можна буде зробити такі висновки: 

 якщо H > 0, то компанія функціонує нормально, з подальшою 

градацією; 

 якщо H<0, то втрата платоспроможності неминуча [44]. 

Ще однією досить поширеною у використані є модель О. Терещенка [45]. 

Універсальна модель виглядає так: 

𝑍 = 1.5𝑥1 + 0.08𝑥2 + 10𝑥3 + 5𝑥4 + 0.3𝑥5 + 0.1𝑥6,                                (1.12) 

де 𝑥1 =
чистий грошовий потік

зобов′язання
; 

𝑥2 =
валюта балансу

зобов′язання
; 

𝑥3 =
прибуток 

валюта балансу
; 

𝑥4 =
прибуток

виручка від реалізації
; 

𝑥5 =
виробничі запаси

виручка від реалізації
 ; 
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𝑥6 =
виручка від реалізації

валюта балансу
 . 

В результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки: 

 якщо Z>2, то підприємство є фінансово стійким і йому не загрожує 

банкрутство; 

 якщо 1<Z<2, то фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови 

переходу до антикризового управління банкрутство йому не загрожує; 

 якщо 0<Z<1, то підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить 

санаційних дій; 

 якщо Z<0, то підприємство напів банкрут. 

Дана модель є зручною у застосуванні , розроблена на використанні вітчизняних 

статистичних даних та враховує галузеві особливості підприємства, але вона 

також має свої недоліки. Модель класифікує стійкість фінансового стану лише 

на задовільний та незадовільний фінансовий стан, має широкий інтервал 

невизначеності та недостатнє теоретичне ти емпіричне обґрунтування 

критичних точок для окремих фінансових індикаторів. 

До вітчизняних моделей дискримінаційного аналізу ще відносять модель 

Матвійчука [30]. Яка має такий вигляд: 

𝑍 = 0.033𝑥1 + 0.268𝑥2 + 0.045𝑥3 − 0.018𝑥4 − 0.004𝑥5 − 0.015𝑥6 +

0.702𝑥7,                                                                                                               (1.13) 

де 𝑥1 =
оборотні активи

необоротні активи
; 

𝑥2 =
чистий дохід

поточні зобов′язання
; 

𝑥3 =
чистий дохід

власний капітал
; 

𝑥4 =
баланс

чистий дохід
; 

𝑥5 =
(оборотні активи−поточні зобов′язання)

оборотні активи
 ; 

𝑥6 =
зобов′язання

валюта балансу
 ; 



30 

𝑥7 =
власний капітал

(забезпечення наступних витрат і платежів+зобов′язання)
 . 

В результаті розрахунків можуть бути зроблені такі висновки: 

 якщо Z>1.104, то на підприємстві мала ймовірність банкрутства та 

задовільний фінансовий стан; 

 якщо Z<1.104, то виникає загроза фінансової кризи [47]. 

Перевагою даної моделі є більш точніший аналіз ймовірності настання 

банкрутства, а недоліком – виділення лише двох станів підприємства, що не 

достатньо для оцінювання реального фінансового положення. 

Отже, одним з основних елементів системи антикризового фінансового 

управління є система раннього попередження та реагування. Основним 

завданням даної системи є діагностика фінансового стану підприємства та 

оцінювання його банкрутства. Існує дві підсистеми діагностики банкрутства 

фундаментальна та експрес-діагностика. 

 Одним із найважливіших інструментів прогнозування банкрутства та 

його попередження на підприємстві є дискримінантний аналіз, який 

ґрунтується на емпірично-індуктивному способі дослідження. Виділяють одно 

факторний та багатофакторний дискримінантний аналіз.  

Одно факторний (одновимірний) дискримінантний аналіз передбачає 

сепаратне дослідження окремих показників (які є складовою певної системи 

показників) та віднесення підприємств до категорії «хворих» або «здорових» 

шляхом порівняння фактичних значень цих показників з критичними. 

Найпопулярнішими моделями даного аналізу є система показників Бівера та 

Вайбеля. Основним недоліком одно факторного дискримінантного аналізу є те, 

що значення одних показників можуть свідчити про позитивний розвиток 

підприємства, а інших – про незадовільний.  

Вирішити цю проблему дає змогу багатофакторний дискримінантний 

аналіз. Багатофакторний дискримінантний аналіз полягає в побудові 

дискримінантної функції (моделі), на основі якої можна визначити 

інтегральний показник фінансового стану підприємства (пояснювана змінна) за 
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допомогою значень багатьох незалежних (пояснюючих) змінних з урахуванням 

вагомості кожної з них. Для оцінювання ризику банкрутства підприємств у 

рамках дискримінантного аналізу широко використовують моделі відомих 

західних економістів Альтмана, Ліса, Таффлера, Спрінгейта та ін. 

Отже, в умовах економічної нестабільності, спричиненими різними 

чинниками як зовнішніми так і внутрішніми, для підприємств є загроза 

виникнення кризового стану, набуває актуальності антикризове управління, яке 

допоможе підтримати або зміцнити положення підприємства на ринку. 

Антикризове фінансове управління – система заходів виявлення кризо-

утворюючих факторів, своєчасне діагностування та нейтралізація їх впливу на 

фінансову стабільність підприємства. 

Функції антикризового фінансового управління класифікуються на :  

 базові (планування, організація, діагностика, мотивація, регулювання, 

контроль); 

 специфічні (діагностика кризових симптомів розвитку підприємства, 

розробка загальної стратегії фінансового оздоровлення підприємства, розробка 

дієвої системи стимулювання реалізації ухвалених управлінських рішень щодо 

фінансового оздоровлення підприємства, забезпечення фінансової рівноваги в 

процесі розвитку підприємства); 

 інтеграційні (комунікаційна, координаційна, інформаційна, мобілізуюча).  

До завдань антикризового фінансового управління на підприємстві можна 

віднести: 

 своєчасне діагностування фінансового стану підприємства і застосування 

необхідних заходів для попередження кризи; 

 відновлення фінансової стійкості; 

 усунення неплатоспроможності; 

 запобігання банкрутству та ліквідації підприємства; 

 мінімізація негативних наслідків фінансової кризи на підприємстві. 
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Механізм антикризового фінансового управління полягає у забезпечені 

росту чистого грошового потоку підприємства, зниження зобов’язань, поточних 

витрат на рівня фінансових ризиків. 

Під впливом різних чинників на підприємстві може виникнути криза, 

тому на підприємстві необхідно здійснювати постійний фінансовий контроль, 

удосконалення системи управління підприємством та впровадження інших 

заходів антикризового фінансового управління. Адже, своєчасно виявленні 

ознаки та причини загрози фінансового стану підприємства допоможуть 

підприємству швидше покращити його фінансовий стан.  

Щодо методів оцінки фінансової кризи при здійснені антикризового 

фінансового управління, то . існує дві підсистеми діагностики та оцінювання 

ймовірності банкрутства: система експрес діагностики і система 

фундаментальної діагностики. 

Система експрес діагностики передбачає регулярну оцінку кризових 

параметрів фінансового розвитку підприємства. Основною метою даної 

системи є раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства і попередня 

оцінка масштабів кризового стану.  

Фундаментальна діагностика здійснюється на основі методів факторного 

аналізу й прогнозування. 

Найбільш точнішим є дискримінаційний аналіз, який ґрунтується на 

широкому застосуванні елементів економентричного моделювання та 

емпірично-індуктивному способі дослідження. 

Дискримінантний аналіз буває одно факторний та багатофакторний. 

Найбільш використовуваними серед моделей одно факторного 

дискримінантного аналізу є система показників Бівера та Вайбела. Одно 

факторний аналіз унеможливлює об’єктивне прогнозування банкрутства, тому 

для точного аналізу платоспроможності підприємства ефективно застосовувати 

багатофакторний дискримінантний аналіз. На сьогодні для оцінювання ризику 

банкрутства підприємств у рамках багатофакторного дискримінантного аналізу 
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широко використовують моделі відомих західних економістів Альтмана, Ліса, 

Таффлера, Спрінгейта та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА  

ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ТА АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

2.1. Структурно-динамічний аналіз балансу підприємств 

 

Для аналізу фінансового-господарської діяльності було обрано три 

підприємства: ПАТ «Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго» та АТ 

«Полтаваобленерго». 

ПАТ «Рівнеобленерго» - це енергетична компанія України, що 

спеціалізується на розподілі енергії на території Рівного та Рівненської області. 

Розпочало свою діяльність товариство 4 квітня 1995 року відповідно до Указу 

Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному 

комплексі України». Впродовж свого заснування і аж до 2013 року товариство 

відбувалася реорганізація підприємства, то з закритого до відкритого 

акціонерного товариства, то з закритого до публічного і вже у квітні 2013 році 

товариство стало частиною енергетичного бізнесу « ВС Енерджі Інтернейшнл 

Україна» [48].  

На сьогоднішній день до складу ПАТ «Рівнеобленерго» входять 

шістнадцять підрозділів РЕМ (райони електричних мереж) та підприємство 

обслуговує понад 400 тис. споживачів. 

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2019 рік становила 

1676 осіб. Підприємство значну увагу приділяє підвищенню кваліфікації 

персоналу, тому у 2019 році 36 працівники товариства підвищили свою 

кваліфікацію [49]. 

Для точнішого аналізу підприємства проведемо порівняльний 

аналітичний аналіз балансу. Даний аналіз дає змогу оцінити фінансовий стан 

підприємства у найбільш узагальненому вигляді, оскільки містить показники як 
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горизонтального так і вертикального аналізу. Для початку у таблиці 2.1 

розглянемо динаміку складу балансу підприємства. 

Таблиця 2.1 

Динаміка показників порівняльного аналітичного балансу ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютне 

відхилення, тис.грн. 
Темп приросту,% 

тис.грн. 
2018/201

7 
2019/201

8 
2018/201

7 
2019/201

8 

Актив               

Необоротні активи 

170886

2 

172670

2 
1783564 17840 56862 1,04 3,29 

Оборотні активи 721572 791144 117884 69572 -673260 9,64 -85,10 

Баланс 

243034

3 

251784

6 
1901448 87503 -616398 3,60 -24,48 

Пасив               

Власний капітал 

137641

7 

143029

0 
1592275 53873 161985 3,91 11,33 

Довгострокові 

зобов’язання і 
забезпечення 

593108 160156 146005 -432952 -14151 -73,00 -8,84 

Поточні 

зобов’язання і 
забезпечення 

460909 927400 163168 466491 -764232 101,21 -82,41 

Баланс 

243043

4 

251784

6 
1901448 87412 -616398 3,60 -24,48 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно з даними таблиці вартість майна ПАТ «Рівнеобленерго» 

впродовж 2017–2019 років зменшилася на 528986 тис. грн.. Варто зазначити, 

що вартість майна у 2018 році у порівняні з 2017 роком зросла на 87503 тис. 

грн., а у 2019 році  в порівняні з 2018 роком відбулося суттєве зменшення 

вартості майна на 616398 тис. грн..  

Розглянемо причини, що вплинули на зміну валюти балансу. Необоротні 

активи підприємства впродовж досліджуваного періоду поступово зростали і у 

2019 році становили 1783564 тис. грн., що на 56862 тис. грн. більше ніж у 2018 

році. Натомість оборотні активи у 2018 році у порівняні з 2017 роком зросли на 

69572 тис. грн., що у відносному виражені становило 9,64%, а у 2019 році  у 

порівняні з 2018 роком скоротилися на 673260 тис. грн.. Таким чином основну 

роль у зменшені вартості майна ПАТ «Рівнеобленерго» відіграло зменшення 

оборотних активів. 
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Що стосується джерел аналізованого майна, то у 2018 році в порівняні з 

2017 роком зменшилася сума власного капіталу на 53873 тис. грн., а у 2019 році 

в порівняні з 2018 роком зросла на 161985 тис. грн., що є позитивним. Також 

згідно даним таблиці 2.1 ми бачимо, що впродовж досліджуваного періоду 

зменшується довгострокові зобов’язання та забезпечення. У 2018 році їхній 

показник був на 432952 тис. грн. ніж у 2017 році, а у 2019 році на 14151 тис. 

грн. Натомість поточні зобов’язання з 2017 по 2018 рік зросли на 466491 тис. 

грн., а у 2019 році скоротилися на 764232 тис. грн.  

Зменшення вартості майна підприємства з точки зору джерел його 

формування відбулося за рахунок скорочення довгострокових зобов’язань та 

забезпечень і поточних зобов’язань. 

Для більш точнішого аналізу розглянемо структуру підприємства у 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Динаміка структури показників порівняльного аналітичного балансу  

ПАТ «Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний приріст 

структури,% 

% 2018/2017 2019/2018 

Актив           

Необоротні активи 70,31 68,58 93,80 -1,74 25,22 

Оборотні активи 29,69 31,42 6,20 1,73 -25,22 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

Пасив           

Власний капітал 56,63 56,81 83,74 0,17 26,93 

Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
24,40 6,36 7,68 -18,04 1,32 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
18,96 36,83 8,58 17,87 -28,25 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, основну частку активів підприємства складають необоротні активи, 

у 2019 році їх частка становила 93,80%, що на 25,22% більша ніж у 2018 році. 

Також у 2019 році відбулося значне зменшення частки оборотних активів на 

25,22% у порівняні з 2018 роком.  
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Відбулися і зміни у структурі пасивів. Впродовж 2017-2019 років 

динаміка структури власного капіталу зростала і у 2019 році становила 

найбільшу часту структури пасиву підприємства – 83,74%, що на 26,93% 

більше ніж у 2018 році. 

Динаміка структури довгострокових зобов’язань та забезпечень впродовж 

2017-2019 років скорочувалися в динаміці і у 2019 році становила 7,68%, що на 

1,32% менше ніж у 2018 році. 

Структури поточних зобов’язань у 2018 році в порівняні з 2017 роком 

зросла на 17,87%, а впродовж 2018-2019 років скоротилася на 28,25%. 

Для того аби визначити основні причини змін вище аналізованих 

показників необхідно провести глибшу оцінку зміни всіх розділів активу і 

пасиву балансу підприємства за аналізований період. Тому у таблиці 2.3 

розглянемо динаміку необоротних активів ПАТ «Рівнеобленерго». 

Таблиця 2.3 

Динаміка складу необоротних активів ПАТ «Рівнеобленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Нематеріальні активи 
2562 2281 2200 -281 -81 -10,97 -3,55 

Незавершені капітальні 
інвестиції 

18260 19201 21715 941 2514 5,15 13,09 

Основні засоби 1482210 1538341 1570175 56131 31834 3,79 2,07 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 
205376 166659 189390 -38717 22731 -18,85 13,64 

Інші необоротні активи 
454 220 84 -234 -136 -51,54 -61,82 

Всього необоротних 

активів 
1708862 1726702 1783564 17840 56862 1,04 3,29 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Як видно, з вище наведених даних, то протягом аналізованого періоду 

необоротні активи підприємства поступово зростали і у 2019 році становили 

1783564 тис. грн..  
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Головну роль у збільшенні необоротних активів у 2019 році у порівняні з 

2018 роком відіграло зростання: довгострокових фінансових інвестицій (зросли 

на 22731 тис. грн. або 13.64%), незавершених капітальних інвестицій (темп 

приросту яких становив 13.09%) та основних засобів (збільшилися на 

31834тис.грн.). 

Підприємство використовує основні засоби взяті в операційну оренду і 

станом на 2019 рік вартість таких засобів складає 332 тис. грн.. Станом на 

31.12.2019 рік підприємство продовжує використовувати повністю 

амортизовані основні засоби. 

Для детальнішого аналізу розглянемо структуру необоротних активів 

підприємства протягом досліджуваного періоду у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Динаміка структури необоротних активів ПАТ «Рівнеобленерго» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний приріст 
структури,% 

% 2018/2017 2019/2018 

Нематеріальні активи 0,15 0,13 0,12 -0,02 -0,01 

Незавершені капітальні інвестиції 1,07 1,11 1,22 0,04 0,11 

Основні засоби 86,74 89,09 88,04 2,35 -1,06 

Довгострокові фінансові інвестиції 12,02 9,65 10,62 -2,37 0,97 

Інші необоротні активи 0,03 0,01 0,00 -0,01 -0,01 

Всього необоротних активів 100,00 100,00 100,00 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно даним таблиці бачимо, що протягом 2017-2019  років у 

структурі необоротних активів ПАТ «Рівнеобленерго» переважають основні 

засоби і у 2019 році їхня частка у структурі становить 88,04%.  Велика частка 

основних засобів свідчить про орієнтацію підприємства на створення 

матеріальних умов для розширення своєї основної діяльності.  

Також у 2019 році прослідковується зростання довгострокових 

фінансових інвестицій на 0,97% у порівняні з 2018 роком. Зростання 

довгострокових фінансових інвестицій свідчить про початок орієнтації 

підприємства на інвестиційно-фінансову стратегію свого розвитку. 
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Отже, основною причиною переваги необоротних активів у активах 

підприємства є зростання основних засобів. До основних засобів підприємства 

належать лінії електропередачі, виробничі машини та обладнання, транспортні 

засоби, будівлі, виробничий інвентар, офісні меблі та обладнання та інше. 

Варто зазначити, що амортизація основних засобів підприємства 

нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків служби 

відповідних активів. Також, компанія оцінює строк корисного використання 

основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо 

очікування відрізняється від попередніх оцінок зміни відображаються як зміна 

в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 «Облікова політика, зміни в 

облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив 

на балансову вартість основних засобів та амортизаційні відрахування протягом 

періоду.  

Проведемо оцінку технічного стану основних засобів (дані подані у 

таблиці 2.5). 

Таблиця 2.5 

Аналіз технічного стану основних засобів ПАТ «Рівнеобленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис.грн. 
Темп приросту,% 

тис.грн. 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Первісна вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

3998824 4198792 4373147 199968 174355 5,00 4,15 

Знос основних засобів, 
тис. грн. 

2516614 2660451 2802972 143837 142521 5,72 5,36 

Залишкова вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

1482210 1538341 1570175 56131 31834 3,79 2,07 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,629 0,634 0,641 0,004 0.007 - - 

Коефіцієнт 
придатності основних 

засобів 
0,371 0,366 0,359 -0,004 -0.007 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Аналіз технічного стану досліджуваного підприємства свідчить, що 

зношуваність основних засобів поступово посилюється, а придатність основних 

засобів зменшується. 
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Наступним розділом детальнішого аналізу буде динаміка та структура 

оборотних активів у таблиці 2.6 і 2.7. 

Таблиця 2.6 

Динаміка складу оборотних активів ПАТ «Рівнеобленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Запаси 22892 25560 27903 2668 2343 11.65 9.17 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

92444 124609 4385 32165 -120224 34,79 -96,48 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками 
32815 3557 3910 -29258 353 -89,16 9,92 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

478084 526240 5357 48156 -520883 10,07 -98,98 

Поточні фінансові 

інвестиції 
4534 21459 28784 16925 7325 373,29 34,13 

Гроші та їх еквіваленти 50553 45352 19758 -5201 -25594 -10,29 -56,43 

Інші оборотні активи 40250 44367 27787 4117 -16580 10,23 -37,37 

Всього оборотних активів 721572 791144 117884 69572 -673260 9,64 -85,10 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно вище наведеним даним таблиці у 2019 році у порівняні з 2018 

роком відбулося скорочення оборотних активів на 673260 тис. грн. у зв’язку з 

зменшенням дебіторської заборгованості за продукти, товари, послуги на 

120224 тис. грн., іншої поточної заборгованості на 520883 тис. грн., гроші та їх 

еквіваленти на 25594 тис. грн. та інших оборотних активів на 16580 тис. грн. 

Скорочення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і 

послуги на 96,48 % відбулося в результаті здійснення розрахунків з 

юридичними особами за спожиту електроенергію та розрахунків за субсидіями 

та пільгами. Зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості у 2019 році 

відбулося у зв’язку з виплатою всієї дебіторської заборгованості за наданими 

позиками. Скорочення грошей та їх еквівалентів у 2019 році на 56,43% у 

порівняні з 2018 роком відбулося у зв’язку з зменшенням рахунків в банках.  

Динаміка інших оборотних активів у 2018 році у порівняні з 2017 роком 

зросла на 4117 тис. грн., а у 2019 році становила 27787 тис. грн., що на 16580 
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тис. грн. менше ніж у 2018 році. Зменшення в динаміці інших оборотних 

активів у 2019 році на 37,37% у порівняні з 2018 роком відбулося у зв’язку з 

скороченням податкових зобов’язань з ПДВ по отриманих авансах та 

нереалізованого податкового кредиту з ПДВ.  

Позитивним для підприємства є зростання в динаміці впродовж 2017-2019  

років запасів. У 2018 році їх темп приросту становив 11,65 %. , а у 2019 році 

9,17%. Основними статтями зростання запасів у 2019 році є збільшення 

матеріалів для передавального обладнання, палива, ТМЦ від ліквідації 

основних засобів та запасні частини від ліквідації основних засобів. 

В загальному можна сказати, що зменшення дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги та у 2019 році є позитивним явищем для 

підприємства. Негативним є зростання дебіторської заборгованості у 2019 році 

на 9,9 %, оскільки свідчить про відтягнення коштів з обороту підприємства 

іншими контрагентами 

У наступній таблиці 2.7 розглянемо структуру оборотних активів ПАТ 

«Рівнеобленерго» за досліджуваний період. 

Таблиця 2.7 

Динаміка структури оборотних активів ПАТ «Рівнеобленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рі

к 

2018рі

к 
2019рік 

Абсолютний 

приріст, % 

% 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запаси 3.17 3.23 23.67 0,06 20,44 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
12.81 15.75 3.72 2,94 -12,03 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 
4.55 0.45 3.32 -4,10 2,87 

Інша поточна дебіторська заборгованість 66.26 66.52 4.54 0,26 -61,97 

Поточні фінансові інвестиції 0.63 2.71 24.42 2,08 21,70 

Гроші та їх еквіваленти 7.01 5.73 16.76 -1,27 11,03 

Інші оборотні активи 5.58 5.61 23.57 0,03 17,96 

Всього оборотних активів 100.00 100.00 100.00 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, впродовж 2017-2018 років у структурі оборотних активів ПАТ 

«Рівнеобленерго» переважала інша поточна дебіторська заборгованість і 

становила 66,26 і 66,52 відсотки відповідно. Проте у 2019 році частка інших 

поточних зобов’язань у структурі оборотних активів зменшилася та становила 

4,54%, що на 61,97% менше ніж у 2018 році.  

До позитивних змін можна ще віднести збільшення у структурі 

оборотних активів впродовж 2018-2019 років запасів на 20,44% , які у 2018 році 

в порівняні з 2017 роком зросли лише на 0,06%. Також впродовж 2018-2019 

років відбулося зростання частки грошей та їх еквівалентів на 11,03%, які 

вподовж 2017-2018 років скоротилися у динаміці структури на 1,27%. Дані 

зміни відбулися в внаслідок ефективної повноцінної професійної діяльності.  

До позитивних тенденцій динаміки структури також слід віднести 

зменшення частки дебіторської заборгованості у 2019 році на 12,03%. Також 

варто зазначити, що у 2019 році стрімко зросла частка інших оборотних активів 

і становила 23,57%, що на 11,96% більше ніж у 2018 році.  

Проаналізувавши складові активу балансу перейдемо аналізу складових 

пасиву балансу. Тому у таблиці 2.8 розглянемо динаміку складу джерел 

формування власного капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр.. 

Таблиця 2.8 

Динаміка складу джерел формування власного капіталу ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп приросту,% 

 тис. грн.   тис. грн.   тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Зареєстрований 

капітал 
21284 21284 21284 0 0 0,00 0,00 

Капітал у 

дооцінках 
-5569 -790 -674 4779 116 -85,81 -14,68 

Резервний капітал 5321 5321 5321 0 0 0,00 0,00 

Нерозподілений 

прибуток 
1355381 1404475 1566344 49094 161869 3,62 11,53 

Всього 1376417 1430290 1592275 53873 161985 3,91 11,33 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, у впродовж аналізованого періоду власний капітал зростав і у 2019 

році становив 1592275 тис. грн.. Основним фактором зростання власного 

капіталу у динаміці балансу підприємства у 2019 році є зростання 

нерозподіленого прибутку на 161869 тис. грн.. Також у динаміці зростав 

капіталу у дооцінка, який впродовж 2017-2018 років зріс на 4779 тис. грн., а 

2018-2019 років зріс на 116 тис. грн..  

Зростання в динаміці нерозподіленого прибутку пов’язано з зростанням 

чистого прибутку підприємства та іншими змінами в капіталі. Розглянемо 

структуру джерел формування власного капіталу на рис.2.1. 

 

Рис.2.1. Динаміка структури джерел формування власного капіталу ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки,% 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

З наведених вище даних видно, що, то основну частку структури джерел 

формування власного капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019  

років займає нерозподілений прибуток. У 2019 році він становив 98,37% у 

структурі, що на 0,17% більше ніж у 2018 році.. Це свідчить про те, що 

підприємство збільшить свої активи за рахунок операцій, за якими одержано 

прибуток. 

Найменшу частку у структурі впродовж аналізованого періоду на 

підприємстві займає капітал у дооцінках. 

У таблиці 2.9 розглянемо динаміку складу довгострокових зобов’язань та 

забезпечень.  
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Таблиця 2.9 

Динаміка складу довгострокових зобов’язань та забезпечень ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп приросту,% 

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Відстрочені 

податкові 

зобов'язання 

166078 152386 136296 -13692 -16090 -8,24 -10,56 

Довгострокові 

кредити банків 
421008 0 0 -421008 0 -100,00 0,00 

Довгострокові 

забезпечення 
5974 7721 9681 1747 1960 29,24 25,39 

Цільове 

фінансування 
48 49 28 1 -21 2,08 -42,86 

Всього 593108 160156 146005 -432952 -14151 -73,00 -8,84 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

 Отже, основним фактором зменшення довгострокових зобов’язань та 

забезпечень ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році у порівняні з 2018 роком є 

скорочення в динаміці відстрочених податкових зобов’язань на 16090 тис. грн. 

та цільового фінансування на 21 тис. грн..  

Впродовж аналізованого періоду спостерігається зростання в динаміці 

довгострокових забезпечень, які у 2019 році у порівняні з 2018 роком зросли на 

25,39 тис. грн.. 

На рис.2.2 розглянемо структуру підприємства за аналізований період. 

 

Рис.2.2. Динаміка структури довгострокових зобов’язань та забезпечень 

ПАТ «Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, як бачимо згідно вище наведеним даним основну частку 

довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2018-2019 роках складають 

відстрочені податкові зобов’язання і у 2019 році вони становили 93.35%. 

У таблиці 2.10 розглянемо динаміку складу поточних зобов’язань та 

забезпечень. 

Таблиця 2.10 

Динаміка складу поточних зобов’язань та забезпечень ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 
грн.  

Темп приросту,% 

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  
 тис. грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Короткострокові кредити 
банків 

168403 581454 0 413051 -581454 245,28 -100,00 

Поточна кредиторська 

заборгованість 
247047 293348 131455 46301 -161893 18,74 -55,19 

Поточні забезпечення 6885 8146 11538 1261 3392 18,32 41,64 

Інші поточні зобов'язання 38874 44452 20175 5578 -24277 14,35 -54,61 

Всього 461209 927400 163168 466191 -764232 101,08 -82,41 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, основним фактором зменшення поточних забезпечень та 

зобов’язань у 2019 році на 82,41% є погашення всіх наявних у 2018 році 

короткострокових кредитів банків сумою в 581454 тис. грн., поточної 

кредиторської заборгованості на 161893 тис. грн. та інших поточних 

зобов’язань на 24277 тис. грн.. На рис. 2.3 розглянемо структуру поточних 

зобов’язань та забезпечень. 

 

Рис.2.3. Динаміка структури поточних зобов’язань та забезпечень ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки 
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Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

З вище наведених даних видно, що найбільшу частку у структурі 

поточних зобов’язань та забезпечень у 2018 році складали короткострокові 

кредити банку і становили 62,70%, а у 2019 році поточна кредиторська 

заборгованість – 80,56%. 

Отже, здійснивши глибокий аналіз зміни всіх розділів активу і пасиву 

балансу ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019  років можна зробити такі 

загальні висновки: 

 головну роль у збільшенні необоротних активів у 2019 році у порівняні з 

2018 роком відіграло зростання: довгострокових фінансових інвестицій 

(зросли на 22731 тис. грн. або 13,64%), незавершених капітальних інвестицій 

(темп приросту яких становив 13,09%) та основних засобів (збільшилися на 

31834 тис. грн.); 

 незважаючи на те, що основні засоби зросли в динаміці їх зношуваність 

зросла, а придатність зменшилася; 

 основним фактором зменшення оборотних активів у 2019 році у динаміці 

активу балансу підприємства у порівняні з 2018 роком на 25,22% відбулося 

зв’язку з зменшенням дебіторської заборгованості за продукти, товари, 

послуги на 120224 тис. грн., іншої поточної заборгованості на 520883 тис. 

грн., гроші та їх еквіваленти на 25594 тис. грн. та інших оборотних активів на 

16580 тис. грн.; 

 основним фактором зростання власного капіталу у динаміці балансу 

підприємства у 2019 році у порівняні з 2018 роком є зростання 

нерозподіленого прибутку на 161869 тис. грн.; 

 основним фактором зменшення поточних забезпечень та зобов’язань 

впродовж 2018-2019 років на 28,25% є погашення всіх наявних у 2018 році 

короткострокових кредитів банків сумою в 581454 тис. грн., поточної 

кредиторської заборгованості на 161893 тис. грн. та інших поточних 

зобов’язань на 24277 тис. грн..  
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Наступним підприємством для здійснення аналізу було обрано АТ 

«Житомиробленерго», яке займається розподіленням, транспортуванням та 

постачанням електроенергії у Житомирській області. Свою історію товариство 

розпочинає ще з 20 грудня 1995 року. Тоді на базі трьох підприємств 

електричних мереж, що працювали в Житомирській області було створено 

єдину компанію Державну акціонерну енергопостачальну компанію 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» [50].  

Територія обслуговування АТ «Житомиробленерго» становить 29,9 тисяч 

квадратних кілометрів, а загальна протяжність ліній електропередачі становить 

35557 кілометри. Станом на 2020 рік АТ «Житомиробленерго» обслуговує 

603321 споживачів, а середня кількість працівників на підприємстві у 2019 році 

складала 13233 осіб [51]. 

Проаналізуємо баланс підприємства. Для початку у таблиці 2.11 

розглянемо динаміку складу балансу підприємства. 

Таблиця 2.11 

Динаміка показників порівняльного аналітичного балансу АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютне 

відхилення, тис.грн. 
Темп приросту,% 

тис.грн. 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Актив               

Необоротні активи 4552908 7951332 7790164 3398424 -161168 74,64 -2,03 

Оборотні активи 589215 604055 166918 14840 -437137 2,52 -72,37 

Баланс 5142123 8555387 7957082 3413264 -598305 66,38 -6,99 

Пасив               

Власний капітал 3790434 6658246 6691199 2867812 32953 75,66 0,49 

Довгострокові 

зобов’язання і 
забезпечення 

1014762 1093523 1035971 78761 -57552 7,76 -5,26 

Поточні 

зобов’язання і 
забезпечення 

336927 803618 229912 466691 -573706 138,51 -71,39 

Баланс 5142123 8555387 7957082 3413264 -598305 66,38 -6,99 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно з даними таблиці вартість майна АТ «Житомиробленерго» у 

2018 році у порівняні з 2017 роком зросла на 3413264 тис. грн., проте продовж 
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2018-2019 років суттєво зменшилася на 598305 тис. грн.. Розглянемо причини, 

що вплинули на зміну валюти балансу. Необоротні активи підприємства 

впродовж 2017-2018 років зростали і у 2019 році скоротилися на 161168 тис. 

грн. також сама динаміка прослідковується і у оборотних активах: 2018 році 

зросли на 2,52%, а у 2019 році їх темп приросту скоротився на 72,37%. Таким 

чином основну роль у зменшені вартості майна АТ «Житомиробленерго» 

відіграло зменшення необоротних та оборотних активів. Що стосується джерел 

аналізованого майна, то у 2019 році зросла сума власного капіталу на 32953 тис. 

грн.. Також згідно даним таблиці 2.10 ми бачимо, що впродовж досліджуваного 

періоду зменшується як довгострокові так і поточні зобов’язання та 

забезпечення. У 2018 році довгострокові зобов’язання та забезпечення зросли 

на 78761 тис. грн., а у 2019 скоротилися на 57552 тис. грн. Поточні 

зобов’язання та забезпечення у 2018 році зросли на 138,51%, а у 2019 році їх 

темп приросту зменшився на 71,39%. Зменшення вартості майна підприємства з 

точки зору джерел його формування відбулося за рахунок скорочення 

довгострокових зобов’язань та забезпечень і поточних зобов’язань. 

Для більш точнішого аналізу розглянемо структуру підприємства у 

таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12 

Динаміка структури показників порівняльного аналітичного балансу  

АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний приріст 

структури,% 

тис.грн. 2018/2017 2019/2018 

Актив           

Необоротні активи 88,54 92,94 97,90 4,40 4,96 

Оборотні активи 11,46 7,06 2,10 -4,40 -4,96 

Баланс 100,00 100,00 100,00 X x 

Пасив           

Власний капітал 73,71 77,83 84,09 4,11 6,27 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 
19,73 12,78 13,02 -6,95 0,24 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
6,55 9,39 2,89 2,84 -6,50 
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Баланс 100,00 100,00 100,00 X x 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, основну частку активів підприємства складають необоротні активи, 

у 2019 році їх частка становила 97,90%, що на 4,96% більша ніж у 2018 році. 

Також у 2019 році відбулося скорочення частки оборотних активів на 4,96%.  

Основну частку пасивів підприємства складає власний капітал, який у 

2018 році зріс на 4,11%, а у 2019 році на 6,27% і становив 84,09%. 

Довгострокові зобов’язання у 2019 році зросли на 0,24% і становили 13,04% у 

структурі пасивів, тоді як поточні зобов’язання і забезпечення зменшилися на 

6,50% та становили 2,89%. 

Для того аби визначити основні причини змін вище аналізованих 

показників необхідно провести глибшу оцінку зміни всіх розділів активу і 

пасиву балансу підприємства за аналізований період. Тому у таблиці 2.13 

розглянемо динаміку необоротних активів АТ «Житомиробленерго» . 

Таблиця 2.13 

Динаміка складу необоротних активів АТ «Житомиробленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Нематеріальні активи 853 9033 9802 8180 769 958,97 8,51 

Основні засоби 4355223 7769008 7743910 3413785 -25098 78,38 -0,32 

Інші фінансові 

інвестиції 
190205 173291 36452 -16914 -136839 -8,89 -78,96 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

6627 0 0 -6627 0 -100,0 0,00 

Всього необоротних 

активів 
4552908 7951332 7790164 3398424 -161168 74,64 -2,03 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Як видно, з вище наведених даних необоротні активи підприємства у 

2019 році скоротилися на 161168 тис. грн..  
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Головну роль у скорочені необоротних активів у 2019 році відіграло 

зменшення: основних засобів на 25098 тис. грн. та інших фінансових інвестицій 

на 136839 тис. грн.. 

Зменшення основних засобів відбулося у зв’язку з тим, що вони були 

закладені як забезпечення банківських кредитів. Інші фінансові інвестиції 

впродовж аналізованого періоду скорочувалися у зв’язку з реалізацією раніше 

придбаних інвестицій. У 2019 році було реалізовано раніше придбані облігації 

ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «НФК», дольові фінансові інструменти та 

інвестиційні сертифікати. 

Зростання нематеріальних активів продовж аналізованого періоду 

свідчить про те, що підприємство вкладає кошти в патенти, ліцензії та іншу 

інтелектуальну власність. У 201808 році даний показник зріс на 8180 тис. грн., а 

у 2019 році його темп приросту становив 8,51%. 

Для детальнішого аналізу розглянемо структуру необоротних активів 

підприємства протягом досліджуваного періоду у таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

Динаміка структури необоротних активів АТ «Житомиробленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний приріст 

структури,% 

% 2018/2017 2019/2018 

Нематеріальні активи 0,02 0,11 0,13 0,09 0,01 

Основні засоби 95,65 97,71 99,40 2,06 1,69 

Інші фінансові інвестиції 4,18 2,18 0,47 -2,00 -1,71 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
0,15 0,00 0,00 -0,15 0,00 

Всього необоротних активів 100,00 100,00 100,00 0 0 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно даним таблиці бачимо, що впродовж 2017-2019  років у 

структурі необоротних активів АТ «Житомиробленерго» переважають основні 

засоби і у 2019 році їхня частка становить 99,40%.  

Велика частка основних засобів свідчить про орієнтацію підприємства на 

створення матеріальних умов для розширення своєї основної діяльності.  
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Також у 2019 році прослідковується зростання частки нематеріальних 

активів у структурі на 0,01% та скорочення частки інших фінансових інвестицій 

на 1,71%.  

Отже, основною причиною переваги необоротних активів у активах 

підприємства є зростання основних засобів. До основних засобів підприємства 

належать передавальне обладнання, офісне обладнання, транспортні засоби, 

будівлі, земля, незавершені капітальні інвестиції та інші основні засоби. 

У наступній таблиці 2.15 розглянемо показники оцінки технічного стану 

основних засобів. 

Таблиця 2.15 

Динаміка показників технічного стану основних засобів АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютне 
відхилення, 

тис.грн. 

Темп приросту,% 

тис.грн. 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Первісна вартість 

основних засобів, тис. 
грн. 

9720039 7938574 8334752 -1781465 396178 -18,33 4,99 

Знос основних засобів, 

тис. грн. 
5364816 169566 590842 -5195250 421276 -96,84 248,44 

Залишкова вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

4355223 7769008 7743910 3413785 -25098 78,38 -0,32 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,552 0,021 0,071 -0,531 0,050 - - 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,448 0,979 0,929 0,531 -0,050 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно вище наведеним розрахункам ми бачимо, що на АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році погіршився стан основних засобів, оскільки 

їх зношуваність зросла, а придатність використання зменшилася. У 2019 році 

коефіцієнт зносу основних засобів у порівняні з 2018 роком зріс на 0,050 

пункти, а коефіцієнт придатності впродовж 2018-2019 років зменшився на 0,050 

пункти. 
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Наступним розділом детальнішого аналізу буде динаміка та структура 

оборотних активів АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019 роки ( дані наведені у 

таблиці 2.16 і 2.17). 

Таблиця 2.16 

Динаміка складу оборотних активів АТ «Житомиробленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запаси 37881 46000 48218 8119 2218 21,43 4,82 

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

122152 128119 6955 5967 -121164 4,88 -94,57 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

28559 8130 1788 -20429 -6342 -71,53 -78,01 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

314043 312987 8669 -1056 -304318 -0,34 -97,23 

Гроші та їх еквіваленти 86580 108819 101288 22239 -7531 25,69 -6,92 

Всього оборотних активів 589215 604055 166918 14840 -437137 2,52 -72,37 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно вище наведеним даним таблиці у 2019 році у порівняні з 2018 

роком відбулося скорочення оборотних активів на 437137 тис. грн. у зв’язку з 

зменшенням дебіторської заборгованості за продукти, товари, послуги на 

121164 тис. грн., дебіторської заборгованості за розрахунками на 6342 тис. грн., 

іншої поточної заборгованості на 304318 тис. грн., гроші та їх еквіваленти на 

7531 тис. грн. та інших оборотних активів на 16580 тис. грн..  

Серед статей необоротних активів у 2019 році зросли лише запаси з 

темпом приросту 4,82% і становили 2218 тис. грн.. Збільшення запасів 

відбулося у зв’язку з тим що підприємство поповнило свої запаси палива та 

товарів, що є позитивним для підприємства. 

 Скорочення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і 

послуги на 94.57% відбулося в результаті здійснення розрахунків з 

юридичними особами за спожиту електроенергію та розрахунків за субсидіями 

та пільгами. Зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості у 2019 році 
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на 98,98% відбулося у зв’язку з виплатою всієї дебіторської заборгованості за 

наданими позиками. Скорочення грошей та їх еквівалентів у 2019 році на 

56,43% відбулося у зв’язку з зменшенням рахунків в банках.  

Зменшення в динаміці у 2019 році інших оборотних активів на 37,37% 

відбулося у зв’язку з скороченням податкових зобов’язань з ПДВ по отриманих 

авансах та нереалізованого податкового кредиту з ПДВ. Позитивним для 

підприємства є зростання в динаміці впродовж 2017-2019 років запасів. У 2018 

році їх темп приросту становив 11,65%, а у 2019 році 9,17%. Основними 

статтями зростання запасів у 2019 році є збільшення матеріалів для 

передавального обладнання, палива, ТМЦ від ліквідації основних засобів та 

запасні частини від ліквідації основних засобів. В загальному можна сказати, 

що зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги та у 

2019 році є позитивним явищем для підприємства. Негативним є зростання 

дебіторської заборгованості у 2019 році на 9,92%, оскільки свідчить про 

відтягнення коштів з обороту підприємства іншими контрагентами 

У наступній таблиці 2.17 розглянемо структуру оборотних активів АТ 

«Житомиробленерго» за досліджуваний період. 

Таблиця 2.17 

Динаміка структури оборотних активів АТ «Житомиробленерго» за 2017-

2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютний 

приріст, % 

% 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запаси 6,43 7,62 28,89 1,19 21,27 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
20,73 21,21 4,17 0,48 -17,04 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 4,85 1,35 1,07 -3,50 -0,27 

Інша поточна дебіторська заборгованість 53,30 51,81 5,19 -1,48 -46,62 

Гроші та їх еквіваленти 14,69 18,01 60,68 3,32 42,67 

Всього оборотних активів 100,00 100,00 100,00 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, протягом 2017-2018 років у структурі оборотних активів АТ 

«Житомиробленерго» переважала інша поточна дебіторська заборгованість і 
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становила і у 2018 році становила 51,81%. Проте у 2019 році частка грошей та 

їх еквівалентів у структурі оборотних активів зросла на 42,67% і становила 

60,68%, це свідчить про те, що підприємство приділяє високу питому вагу 

товару, сировині, матеріалам. 

 Позитивною динамікою у 2019 році є такі зміни у структурі оборотних 

активів: зростання запасів на 21,27% та зменшення частки дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 17,04%, дебіторської 

заборгованості за розрахунками на 0,27% та інша поточної дебіторської 

заборгованості на 46,62%.  

Проаналізувавши складові активу балансу перейдемо аналізу складових 

пасиву балансу. Тому у таблиці 2.18 розглянемо динаміку складу джерел 

формування власного капіталу АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019 рр.. 

Таблиця 2.18 

Динаміка складу джерел формування власного капіталу  

АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. 

грн.  
 тис. грн.  

 тис. 

грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Зареєстрований 

капітал 
30600 30600 30600 0 0 0,00 0,00 

Капітал у дооцінках 2672832 5357706 5074024 2684874 -283682 100,45 -5,29 

Додатковий капітал 98491 98491 98491 0 0 0,00 0,00 

Резервний капітал 5357 5357 5357 0 0 0,00 0,00 

Нерозподілений 

прибуток 
983154 1166092 1482727 182938 316635 18,61 27,15 

Всього 3790434 6658246 6691199 2867812 32953 75,66 0,49 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, у впродовж аналізованого періоду власний капітал зростав і у 2019 

році становив 6691199 тис. грн. Основним фактором зростання власного 

капіталу у динаміці балансу підприємства у 2019 році є зростання 

нерозподіленого прибутку на 316635 тис. грн. Зростання в динаміці 

нерозподіленого прибутку пов’язано з зростанням чистого прибутку 

підприємства та іншими змінами в капіталі.  
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Розглянемо структуру джерел формування власного капіталу на рис.2.4. 

 

Рис.2.4. Динаміка структури джерел формування власного капіталу АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019  роки,% 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

З наведених вище даних видно, що, то основну частку структури джерел 

формування власного капіталу АТ «Житомиробленерго» протягом 2017-2019  

років займає капітал в дооцінках.  

У таблиці 2.19 розглянемо динаміку складу довгострокових зобов’язань 

та забезпечень.  

Таблиця 2.19 

Динаміка складу довгострокових зобов’язань та забезпечень АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Відстрочені податкові 

зобов'язання 
510959 1087937 1030405 576978 -57532 112,92 -5,29 

Довгострокові 

кредити банків 
498193 0 0 -498193 0 -100,00 0,00 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
5610 5586 5566 -24 -20 -0,43 -0,36 

Всього 1014762 1093523 1035971 78761 -57552 7,76 -5,26 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

 Отже, основним фактором зменшення довгострокових зобов’язань та 

забезпечень АТ «Житомиробленерго» у 2019 році у порівняні з 2018 роком є 

скорочення в динаміці відстрочених податкових зобов’язань на 57532 тис. грн. 
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та інших довгострокових зобов’язань на 20 тис. грн. На рис.2.5 розглянемо 

структуру підприємства за аналізований період. 

 

Рис.2.5. Динаміка структури довгострокових зобов’язань та забезпечень 

АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019  роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, як бачимо згідно вище наведеним даним основну частку 

довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2018-2019 роках складають 

відстрочені податкові зобов’язання і у 2019 році вони становили 9,46%. 

У таблиці 2.20 розглянемо динаміку складу поточних зобов’язань та 

забезпечень. 

Таблиця 2.20 

Динаміка складу поточних зобов’язань та забезпечень АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Короткострокові 

кредити банків 
0 489921 0 489921 -489921 0,00 -100,00 

Поточна 

кредиторська 

заборгованості 

305852 277691 182010 -28161 -95681 -9,21 -34,46 

Поточні 

забезпечення 
31075 36006 47902 4931 11896 15,87 33,04 

Всього 336927 803618 229912 466691 -573706 138,51 -71,39 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, основним фактором зменшення поточних забезпечень та 

зобов’язань у 2019 році на 71,39% є погашення всіх наявних у 2018 році 

короткострокових кредитів банків сумою в 489921 тис. грн. та поточної 

кредиторської заборгованості на 95681 тис. грн.. На рис. 2.6 розглянемо 

структуру поточних зобов’язань та забезпечень. 

 

Рис.2.6. Динаміка структури поточних зобов’язань та забезпечень АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019  роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

З вище наведених даних видно, що найбільшу частку у структурі 

поточних зобов’язань та забезпечень у 2018 році складали короткострокові 

кредити банків та становили 60.96%. А у 2017 та 2019 роках найбільшу частку у 

структурі займали поточна кредиторська заборгованість і становила 90,78% та 

79,17% відповідно. 

 Отже, здійснивши глибокий аналіз зміни всіх розділів активу і пасиву 

балансу АТ «Житомиробленерго» протягом 2017-2019  років можна зробити 

такі загальні висновки: 

 головну роль у скорочені необоротних активів у 2019 році відіграло 

зменшення: основних засобів на 25098 тис. грн. та інших фінансових 

інвестицій на 136839тис.грн; 

 основним фактором зменшення оборотних активів у 2019 році у динаміці 

активу балансу підприємства на 72,37% відбулося зв’язку з зменшенням 
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дебіторської заборгованості за продукти, товари, послуги на 121164 тис. 

грн., дебіторської заборгованості за розрахунками на 6342 тис. грн., іншої 

поточної заборгованості на 304318 тис. грн., гроші та їх еквіваленти на 

7531 тис. грн. та інших оборотних активів на 16580тис.грн.; 

 основним фактором зростання власного капіталу у динаміці балансу 

підприємства у 2019 році є зростання нерозподіленого прибутку на 

316635тис.грн.; 

 основним фактором зменшення довгострокових зобов’язань та 

забезпечень у 2019 році є скорочення в динаміці відстрочених податкових 

зобов’язань на 57532 тис. грн. та інших довгострокових зобов’язань на 

20тис.грн.; 

 основним фактором зменшення поточних забезпечень та зобов’язань у 

2019 році на 71,39% є погашення всіх наявних у 2018 році 

короткострокових кредитів банків сумою в 489921 тис. грн. та поточної 

кредиторської заборгованості на 95681 тис. грн.. 

Третім підприємством для аналізу було обране АТ «Полтаваобленерго». 

АТ «Полтаваобленерго» здійснює виробництво, передачу та постачання 

електричної та теплової електроенергії в Полтавському регіоні. Компанія 

обслуговує 43628 км електромереж та 10137 підстанцій забезпечуючи 746 тис. 

споживачів енергопостачанням.  

Підприємство було засноване у 1995 році за наказом Міненерго України 

№ 81 від 21 квітня 1995 року. Починаючи зі свого існування і аж до тепер 

підприємство багато раз зазнавало реорганізацій. 

Саме на підприємстві АТ «ПОЛПАВАОБЛЕНЕРГО» у 1985 році було 

створений перший галузевий музей енергетики області [52]. 

Варто зазначити, що один з ключових принципів підприємства – турбота 

про професійний ріст співробітників. Тому на власній сучасній матеріально-

технічній базі підприємство створило свій Учбовий цент для підвищення 

кваліфікації своїх працівників. У середньому приблизно за рік 500 осіб 

проходить підготовку. 
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Середня кількість працівників на підприємстві у 2019 році складала 4269 

осіб [53]. 

Проаналізуємо баланс підприємства. Для початку у таблиці 2.21 

розглянемо динаміку складу балансу підприємства. 

Таблиця 2.21 

Динаміка показників порівняльного аналітичного балансу АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.  
2018 

/2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Актив               

Необоротні активи 1277325 1320646 1365326 43321 44680 3,39 3,38 

Оборотні активи 1263409 1118225 479743 -145184 -638482 -11,49 -57,10 

Баланс 2540734 2438871 1845069 -101863 -593802 -4,01 -24,35 

Пасив               

Власний капітал 1084436 1169106 900687 84670 -268419 7,81 -22,96 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

4058 1140 2753 -2918 1613 -71,91 141,49 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

1452240 1268625 941629 -183615 -326996 -12,64 -25,78 

Баланс 2540734 2438871 1845069 -101863 -593802 -4,01 -24,35 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно з даними таблиці вартість майна АТ «Полтаваобленерго» 

упродовж досліджуваного періоду зменшувалася і у 2019 році становила 

1845069 тис. грн..  

Розглянемо причини, що вплинули на зміну валюти балансу. Необоротні 

активи підприємства упродовж 2017-2019  років зростали і у 2018 році їх темп 

приросту становив 3,39%, а у 2019 році 3,38%. Динаміка оборотних активів 

упродовж аналізованого періоду поступово скорочувалася і у 2019 році 

становили 479743 тис. грн., що на 638482 тис. грн. менше ніж у 2018 році. 

Отже, основну роль у зменшені активу АТ «Полтаваобленерго» відіграло 

скорочення оборотних активів. 

Що стосується джерел аналізованого майна, то у 2018 році зросла сума 

власного капіталу на 84670 тис. грн., а у 2019 році скоротилася на 900687 тис. 
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грн. Також впродовж досліджуваного періоду зменшилися поточні 

зобов’язання та забезпечення. У 2019 році вони становили 941629 тис. грн., що 

на 326996 тис. грн. менше ніж у 2018 році. На відміну від поточних зобов’язань 

довгострокові зобов’язання та забезпечення не зменшувалася динаміка 

показників, а навпаки збільшувалася. У 2019 році довгострокові зобов’язання 

та забезпечення зросли на 1613 тис. грн. і становили 275 тис. грн.  

Зменшення вартості майна підприємства з точки зору джерел його 

формування відбулося за рахунок скорочення власного капіталу та поточних 

зобов’язань. 

Для більш точнішого аналізу розглянемо структуру підприємства у 

таблиці 2.22. 

Таблиця 2.22 

Динаміка структури показників порівняльного аналітичного балансу  АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний 

приріст 

структури,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Актив           

Необоротні активи 50,27 54,15 74,00 3,88 19,85 

Оборотні активи 49,73 45,85 26,00 -3,88 -19,85 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

Пасив           

Власний капітал 42,68 47,94 48,82 5,25 0,88 

Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
0,16 0,05 0,15 -0,11 0,10 

Поточні зобов’язання і забезпечення 57,16 52,02 51,03 -5,14 -0,98 

Баланс 100,00 100,00 100,00 x x 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, основну частку активів підприємства складають необоротні активи, 

а у 2019 році їх частка становила 74,00%, що на 19,85% більша ніж у 2018 році. 

Також у 2019 році відбулося скорочення частки оборотних активів на 19,85%.  

Основну частку пасивів підприємства складають поточні зобов’язання та 

забезпечення, що є негативним фактом. Проте позитивним є те, що хоча вони і 

займають найбільшу часту структури пасиву одночасно їх динаміка 
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зменшується. У 2018 році їх частка скоротилася на 5,14%, а у 2019 році на 

0,98%. 

На другому місці після поточних зобов’язань у структурі займає власний 

капітал і у 2019 році його частка становила 48,82%. 

Для того аби визначити основні причини змін вище аналізованих 

показників необхідно провести глибшу оцінку зміни всіх розділів активу і 

пасиву балансу підприємства за аналізований період. Тому у таблиці 2.23 

розглянемо динаміку необоротних активів АТ «Полтаваобленерго». 

Таблиця 2.23 

Динаміка складу необоротних активів АТ «Полтаваобленерго»  

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Нематеріальні активи 12044 11211 12519 -833 1308 -6,92 11,67 

Незавершені 

капітальні інвестиції 
145065 77171 43856 -67894 -33315 -46,80 -43,17 

Основні засоби 1004340 1108221 1165297 103881 57076 10,34 5,15 

Інші фінансові 

інвестиції 
0 200 200 200 0 - - 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

5326 69 0 -5257 -69 -98,70 
-

100,00 

Відстрочені податкові 

активи 
110550 123774 143454 13224 19680 11,96 15,90 

Всього необоротних 

активів 
1277325 1320646 1365326 43321 44680 3,39 3,38 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Як видно, з вище наведених даних необоротні активи впродовж 2017-

2018 років зростають і у 2019 році зросли на 44680 тис. грн. і становили 

1365326 тис. грн.  

Зростання необоротних активів відбулося у зв’язку з щорічним 

зростанням основних засобів та відстрочених податкових активів. Так у 2019 

році основні засоби зросли на 57076 тис. грн., а у 2018 році на 103881 тис. грн. 

Протягом 2019 року на підприємстві здійснювався ремонт об’єктів основних 
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засобів. До основних засобів підприємства належать багаторічні насадження, 

транспортні засоби, робочі машини, машини, обладнання, інвентар, інженерні 

споруди, обладнання підстанцій, будівлі, земля та інші. У 2019 році переоцінка 

основних засобів не проводилася. 

Відстрочені податкові активи у 2018 році зросли на 13224 тис. грн., а у 

2019 році на 19680 тис. грн.  

У наступній таблиці 2.24 проаналізуємо технічний стан основних засобів. 

Таблиця 2.24 

Динаміка показників технічного стану основних засобів основних засобів 

АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, 

тис.грн. 

Темп приросту,% 

тис.грн. 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Первісна вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

3392659 3635426 3659495 242767 24069 7,16 0,66 

Знос основних засобів, 

тис. грн. 
2388319 2527205 2494198 138886 -33007 5,82 -1,31 

Залишкова вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

1004340 1108221 1165297 103881 57076 10,34 5,15 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,704 0,695 0,682 -0,009 -0,014 - - 

Коефіцієнт 

придатності основних 

засобів 

0,296 0,305 0,318 0,009 0,014 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Згідно вище наведеним даним, ми бачимо, що коефіцієнт зносу основних 

засобів у 2018 році у порівняні з 2017 роком скоротився на 0,009 пункти, а у 

2019 році у порівняні з 2018 роком скоротився на 0,014 пункти. 

Тоді як коефіцієнт придатності у 2018 році у порівняні з 2017 роком зріс 

на 0,009 пункти, а у 2019 році у порівняні з попереднім роком зріс на 0,014 

пункти. 

Отже, впродовж 2017–2019 року технічний стан основних засобів 

підприємства покращився. Це свідчить про оновлення основних засобів. 
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Для детальнішого аналізу розглянемо структуру необоротних активів 

підприємства протягом досліджуваного періоду у таблиці 2.25. 

Таблиця 2.25 

Динаміка структури необоротних активів АТ «Полтаваобленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний приріст 

структури,% 

% 2018/2017 2019/2018 

Нематеріальні активи 0,94 0,85 0,92 -0,09 0,07 

Незавершені капітальні 

інвестиції 
11,36 5,84 3,21 -5,51 -2,63 

Основні засоби 78,63 83,92 85,35 5,29 1,43 

Інші фінансові інвестиції 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
0,42 0,01 0,00 -0,41 -0,01 

Відстрочені податкові активи 
8,65 9,37 10,51 0,72 1,13 

Всього необоротних активів 
100,00 100,00 100,00 х х 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно вище наведеним даним у таблиці бачимо, що впродовж 

2017-2019 років у структурі необоротних активів АТ «Полтаваобленерго» 

переважають основні засоби. У 2018 році основні засоби у порівняні з 

попереднім роком зросли у структурі на 5,29%, а у 2019 році на 1,43% і 

становили 85,35%. 

Також прослідковується зростання у динаміці структури необоротних 

активів відстрочених податкових платежів. У 2018 році вони зросли на 0,72%. а 

у 2019 році на 1,13% і становили 10,51%. 

Отже, основною причиною переваги необоротних активів у активах 

підприємства є зростання основних засобів. Велика частка основних засобів 

свідчить про орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для 

розширення своєї основної діяльності.  

Наступним розділом детальнішого аналізу буде динаміка та структура 

оборотних активів у таблиці 2.26 і 2.27. 
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Таблиця 2.26 

Динаміка складу оборотних активів АТ «Полтаваобленерго» 

 за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 
грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запаси 92564 102561 88221 9997 -14340 10,80 -13,98 

Отримані векселі 2000 2000 2000 0 0 0,00 0,00 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

864417 697752 85620 -166665 -612132 -19,28 -87,73 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками 

76103 94557 88645 18454 -5912 24,25 -6,25 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
636 41480 46351 40844 4871 6422,01 11,74 

Гроші та їх еквіваленти 44630 26168 60152 -18462 33984 -41,37 129,87 

Витрати майбутніх періодів 66 38 0 -28 -38 -42,42 -100,00 

Інші оборотні активи 182993 153669 108754 -29324 -44915 -16,02 -29,23 

Всього оборотних активів 1263409 1118225 479743 -145184 -638482 -11,49 -57,10 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно вище наведеним даним таблиці у 2019 році відбулося 

скорочення оборотних активів на 638482 тис. грн. у зв’язку з зменшенням 

запасів на 14340 тис. грн., дебіторської заборгованості за продукти, товари, 

послуги на 612132 тис. грн., дебіторської заборгованості за розрахунками на 

5912 тис. грн., витрати майбутніх періодів на 38 тис. грн. та інших оборотних 

активів на 44915 тис. грн.  

Серед статей необоротних активів у 2019 році зросли лише гроші та їх 

еквіваленти на 33984 тис. грн. та іншої поточної дебіторської заборгованості на 

4871 тис. грн.  

Скорочення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і 

послуги на 87,73% відбулося в результаті здійснення розрахунків споживачів 

електроенергії, теплоенергії та підігріву води.  

В загальному можна сказати, що зменшення дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги та у 2019 році є позитивним явищем для 

підприємства. Негативним є зростання іншої поточної заборгованості у 2019 
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році на 11,47%, оскільки свідчить про відтягнення коштів з обороту 

підприємства іншими контрагентами 

У наступній таблиці 2.27 розглянемо структуру оборотних активів АТ 

«Полтаваобленерго» за досліджуваний період. 

Таблиця 2.27 

Динаміка структури оборотних активів АТ «Полтаваобленерго» за 2017-

2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютний 

приріст, % 

% 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запаси 7,33 9,17 18,39 1,85 9,22 

Отримані векселі 0,16 0,18 0,42 0,02 0,24 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
68,42 62,40 17,85 -6,02 -44,55 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 6,02 8,46 18,48 2,43 10,02 

Інша поточна дебіторська заборгованість 0,05 3,71 9,66 3,66 5,95 

Гроші та їх еквіваленти 3,53 2,34 12,54 -1,19 10,20 

Витрати майбутніх періодів 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Інші оборотні активи 14,48 13,74 22,67 -0,74 8,93 

Всього оборотних активів 100,00 100,00 100,00 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, протягом 2017-2018 років у структурі оборотних активів АТ 

«Полтаваобленерго» переважала дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари і послуги і становила 66,68%. Проте у 2019 році у порівняні з 

попереднім роком їх частка скоротилася на 44,55% і становила 17,85%. У 2019 

році основну частку оборотних активів складали інші оборотні активи – 

22,67%. 

Позитивною динамікою у 2019 році у порівняні з попереднім роком є такі 

зміни у структурі оборотних активів: зростання запасів на 9,22%, гроші та їх 

еквіваленти на 10,20% та зменшення частки дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги на 44,55%. 

Проаналізувавши складові активу балансу перейдемо до аналізу 

складових пасиву балансу. Тому у таблиці 2.28 розглянемо динаміку складу 

джерел формування власного капіталу АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 
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Таблиця 2.28 

Динаміка складу джерел формування власного капіталу АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 
грн.  

Темп приросту,% 

 тис. 

грн.  
 тис. грн.   тис. грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Зареєстрований 
капітал 

232967 232967 232967 0 0 0,00 0,00 

Капітал у дооцінках 168091 152382 131954 -15709 -20428 -9,35 -13,41 

Додатковий капітал 13394 23061 27015 9667 3954 72,17 17,15 

Резервний капітал 28068 28068 28068 0 0 0,00 0,00 

Нерозподілений 

прибуток 
641916 732628 481585 90712 -251043 14,13 -34,27 

Вилучений капітал 0 0 -902 0 -902 0,00 0,00 

Всього 1084436 1169106 900687 84670 -268419 7,81 -22,96 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, власний капітал АТ «Полтаваобленерго» у 2018 році у порівняні з 

2017 роком зріс на 84670 тис. грн., а у 2019 році скоротився на 268419 тис. грн. 

і становив 900687 тис. грн. Скорочення власного капіталу у 2019 році відбулося 

у зв’язку з зменшенням капіталу у дооцінках на 20428 тис. грн., 

нерозподіленого прибутку на 251043 тис. грн. та вилученого капіталу на 902 

тис. грн.  

Розглянемо структуру джерел формування власного капіталу на рис.2.7. 

 

Рис.2.7. Динаміка структури джерел формування власного капіталу АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки,% 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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З наведених вище даних видно, що, то основну частку структури джерел 

формування власного капіталу АТ «Полтаваобленерго» протягом 2017-2019 

років займає нерозподілений прибуток і у 2019 році він становив 53,47%.  

У таблиці 2.29 розглянемо динаміку складу довгострокових зобов’язань 

та забезпечень.  

Таблиця 2.29 

Динаміка складу довгострокових зобов’язань та забезпечень АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. грн.   тис. грн.   тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
4058 1140 2753 -2918 1613 -71,91 141,49 

Всього 4058 1140 2753 -2918 1613 -71,91 141,49 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

 Отже, основним фактором зменшення довгострокових зобов’язань та 

забезпечень АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році є скорочення в динаміці інших 

довгострокових зобов’язань на 2918 тис. грн.  

У таблиці 2.30 розглянемо динаміку складу поточних зобов’язань та 

забезпечень. 

Таблиця 2.30 

Динаміка складу поточних зобов’язань та забезпечень АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютне 

відхилення, тис. 

грн.  

Темп 

приросту,% 

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

 тис. 

грн.  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Поточна кредиторська 

заборгованості 
1126239 972463 673749 -153776 -298714 -13,65 -30,72 

Поточні забезпечення 82974 69651 106881 -13323 37230 -16,06 53,45 

Інші поточні 

зобов'язання 
243027 226511 160999 -16516 -65512 -6,80 -28,92 

Всього 1452240 1268625 941629 -183615 -326996 -12,64 -25,78 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, основним фактором зменшення поточних забезпечень та 

зобов’язань у 2019 році на 25,78% є скорочення поточної кредиторської 

заборгованості на 298714 тис. грн. та інших поточних зобов’язань на 65512 тис. 

грн. На рис. 2.8 розглянемо структуру поточних зобов’язань та забезпечень. 

 

Рис.2.8. Динаміка структури поточних зобов’язань та забезпечень АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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 Отже, здійснивши глибокий аналіз зміни всіх розділів активу і пасиву 

балансу АТ «Полтаваобленерго» протягом 2017-2019  років можна зробити такі 

загальні висновки: 

 зростання необоротних активів у 2019 році відбулося у зв’язку з зростанням 

основних засобів на 103881 тис. грн. та відстрочених податкових активів на 

19680тис.грн; 

 головну роль у скорочені необоротних активів у 2019 році відіграло 

зменшення: основних засобів на 25098 тис. грн. та інших фінансових 

інвестицій на 136839тис.грн; 

 основним фактором зменшення оборотних активів у 2019 році у динаміці 

активу балансу підприємства на 57,10% відбулося у зв’язку з зменшенням 

запасів на 14340 тис. грн., дебіторської заборгованості за продукти, товари, 
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5912 тис. грн., витрати майбутніх періодів на 38 тис. грн. та інших оборотних 

активів на 44915тис.грн; 

 основним фактором скорочення власного капіталу у динаміці балансу 

підприємства у 2019 році є зменшенням капіталу у дооцінках на 20428 тис. 

грн., нерозподіленого прибутку на 251043 тис. грн. та вилученого капіталу на 

902 тис. грн. ; 

 основним фактором зменшення довгострокових зобов’язань та забезпечень у 

2019 році є скорочення в динаміці інших довгострокових зобов’язань на 2918 

тис. грн.; 

 основним фактором зменшення поточних забезпечень та зобов’язань у 2019 

році на 25,78% є скорочення поточної кредиторської заборгованості на 

298714 тис. грн. та інших поточних зобов’язань на 65512 тис. грн.. 

Провівши структурно-динамічний аналіз ПАТ «Рівнеобленерго», АТ 

«Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго» ми дізналися які складові 

формують їх баланс, та причини їх зміни в динаміці. 

Отже, згідно даним таблиці 2.31 ми бачимо, щоосновними складовими, 

що формували активи ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019 років є 

необоротні активи, а пасив в основному був сформований з власного капіталу. 

У підприємства наявні як довгострокові зобов’язання так і поточні, але їх 

частка не значна оскільки в період 2018-2019 років підприємство 

розраховувалося з кредиторами у результаті чого відбулося скорочення у 

динаміці грошей та їх еквівалентів. В загальному динаміка балансу ПАТ 

«Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019 років скоротилася на 528986 тис. грн.. 

Основними складовими, що формували вартість майна АТ 

«Житомиробленерго» впродовж 2017 -2019 років є необоротні активи,  а пасив 

– власний капітал. Впродовж аналізованого періоду баланс підприємства зріс на 

2814959 тис. грн.. Впродовж 2018-2019 років на АТ «Житомиробленерго»  

зменшилися статті запасів, грошей та інших фінансових інвестицій, що 

свідчить про те що підприємство розраховується за своїми зобов’язаннями. 

Таблиця 2.31 
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Структура балансу ПАТ «Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго» та 

АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

ПАТ 
"РІВНЕОБЛЕНЕРГО" 

АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО

" 

АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО

" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Актив                   

Необоротні активи 70,31 68,58 93,80 88,54 92,94 97,90 50,27 54,15 74,00 

Оборотні активи 29,69 31,42 6,20 11,46 7,06 2,10 49,73 45,85 26,00 

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Пасив                   

Власний капітал 56,63 56,81 83,74 73,71 77,83 84,09 42,68 47,94 48,82 

Довгострокові 

зобов’язання і 
забезпечення 

24,40 6,36 7,68 19,73 12,78 13,02 0,16 0,05 0,15 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

18,96 36,83 8,58 6,55 9,39 2,89 57,16 52,02 51,03 

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Основними складовими, що формували вартість майна АТ 

«Житомиробленерго» впродовж 2017-2019 років є необоротні активи,  а пасив – 

власний капітал. Впродовж аналізованого періоду баланс підприємства зріс на 

2814959 тис. грн.. Впродовж 2018–2019 років на АТ «Житомиробленерго»  

зменшилися статті запасів, грошей та інших фінансових інвестицій, що 

свідчить про те що підприємство розраховується за своїми зобов’язаннями. 

Основними складовими, що формують активи АТ «Полтаваобленерго» 

упродовж досліджуваного періоду є необоротні активи, а пасив – поточні 

зобов’язання і забезпечення. Також впродовж 2018–2019 років спостерігається 

зменшення запасів та нерозподіленого прибутку. 

Щодо технічного стану основних засобів то з всіх трьох аналізованих 

підприємствах впродовж 2017–2019 років найкращий їх технічний стан на АТ 

«Житомиробленерго». 

У 2019 році на АТ «Житомиробленерго» більша частка довгострокових 

зобов’язань ніж у ПАТ «Рівнеобленерго» на 5,34%, а на ПАТ «Рівнеобленерго» 

більша частка поточних зобов’язань ніж у АТ «Житомиробленерго» на 5,69%. 

У порівняні з попередніми двома аналізованими підприємствами, то на АТ 

«Полтаваобленерго» найбільша частка зобов’язань та забезпечень. Для 
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детальнішого аналізу проведемо аналіз фінансового стану обраних 

підприємств. 

 

2.2. Аналіз фінансового стану підприємств 

 

При здійснені антикризового фінансового управління важливим етапом є 

здійснення аналізу фінансового стану підприємства. Оскільки однією з 

основних характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова 

стійкість. Зміст якої полягає у забезпеченості запасів підприємства стійкими 

джерелами їх формування, незалежність від випадковостей ринкової 

кон’юнктури та поведінки партнерів.  

Основою фінансової стійкості є раціональна організація і використання 

оборотних коштів підприємства. Значення і сутність фінансової стійкості 

найбільш повно відображається в її показниках [54]. 

Розглянемо динаміку абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки у таблиці 2.32. 

Отже згідно розрахункам наведеними у таблиці 2.28, то у ПАТ 

«Рівнеобленерго» у 2017 році нормальна фінансова стійкість. Джерелами 

формування запасів є власні та довгострокові позикові джерела. Достатньо 

високий рівень платоспроможності, зростання власного капіталу та 

рентабельності. 

У 2018 році на підприємстві нестійкий фінансовий стан. Для 

підприємства недостатньо власний коштів для забезпечення процесу 

формування запасів. 

Таблиця 2.32 

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеобленерго» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 
2017рік 2018рік 2019рік 

Абсолютний 
приріст 

Темп приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Власний капітал, тис. грн. 1376417 1430290 1592275 53873 161985 3,91 11,33 

Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 593108 160156 146005 -432952 -14151 -73,00 -8,84 
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Продовження табл. 2.32 

Короткострокові кредити банків і 

позики, тис. грн. 
168403 581454 0 413051 -581454 245,28 -100,00 

Необоротні активи, тис. грн. 1708862 1726702 1783564 17840 56862 1,04 3,29 

Запаси, тис. грн. 22892 25560 27903 2668 2343 11,65 9,17 

Власні джерела формування запасів, 

тис. грн. 
-332445 -296412 -191289 36033 105123 -10,84 -35,47 

Власні та довгострокові позикові 
джерела формування запасів, тис. 

грн. 

260663 -136256 -45284 -396919 90972 -152,27 -66,77 

Основні джерела формування запасів, 

тис. грн. 
429066 445198 -45284 16132 -490482 3,76 -110,17 

Надлишок (+) /нестача (-) власних 

джерел формування запасів, тис. грн. 
-355337 -321972 -219192 33365 102780 -9,39 -31,92 

Надлишок (+) /нестача (-) власних та 

довгострокових позикових джерел 

формування запасів, тис. грн. 

237771 -161816 -73187 -399587 88629 -168,06 -54,77 

Надлишок (+) /нестача (-) основних 

джерел формування запасів, тис. грн. 
406174 419638 -73187 13464 -492825 3,31 -117,44 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2019 році на ПАТ «Рівнеобленерго» кризовий фінансовий стан. Для 

формування джерел запасів не вистачає основних джерел. Підприємство 

знаходиться на межі банкрутства та є неплатоспроможним. 

Отже, дане підприємство потребує здійснення антикризового фінансового 

управління для покращення фінансового становища. 

У наступній таблиці 2.33 розглянемо динаміку відносних показників 

фінансової стійкості ПАТ «Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки. 

Отже, згідно даним таблиці 2.33 впродовж 2017-2019 років підприємство 

може покрити всі свої зобов’язання власними коштами. Показник автономії 

зростає, це свідчить про зменшення залежності від зовнішніх кредиторів. 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу впродовж 2017-2019 років 

перебуває у межах норми, що свідчить про стійкий фінансовий стан 

підприємства та зменшення частки позикових коштів у фінансуванні 

підприємства. 

Коефіцієнт фінансової залежності перебуває у нормативних межах, що 

свідчить про використання позикових кошти для фінансування діяльності, 

проте їх частка не велика і є в межах норми. 

Таблиця 2.33 
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Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Рівнеобленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники 

Норматив

не 

значення 

2017рі

к 

2018рі

к 

2019рі

к 

Абсолютний 

приріст 

тис.грн. 
2018/201

7 

2019/201

8 

Коефіцієнт автономії ≥0,5 0,57 0,57 0,84 0,00 0,27 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
<0,5 0,43 0,43 0,16 0,00 -0,27 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
<2 1,77 1,76 1,19 -0,01 -0,57 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
0,75–0,9 0,81 0,63 0,91 -0,18 0,28 

Коефіцієнт фінансового 

ризику 
<1 0,77 0,76 0,19 -0,01 -0,57 

Коефіцієнт маневреності ВК 0,3–0,5 0,19 -0,10 -0,03 -0,28 0,07 

Коефіцієнт забезпечення 

запасів власними оборотними 

коштами 

0,5–0,8 11,39 -5,33 -1,62 -16,72 3,71 

Коефіцієнт забезпечення 

оборотних активів власними 

оборотними коштами 

>0,1 0,36 -0,17 -0,38 -0,53 -0,21 

Індекс постійного активу зменшення 1,24 1,21 1,12 -0,03 -0,09 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2017 році коефіцієнт фінансової стійкості перебуває у межах 

нормативних значень, що свідчить про незалежність підприємства від 

короткострокових позикових джерел. Проте впродовж 2018-2019 років 

показник вийшов за межі норми і становив 0,63 та 0,91 відповідно, це свідчить 

про те, що підприємство взяло кредит. 

Динаміка коефіцієнту фінансового ризику спадає, що свідчить про 

зменшення залежності підприємства від позикового капіталу. 

Зменшення коефіцієнту маневреності власного капіталу впродовж 

аналізованого періоду свідчить про зменшення його можливостей фінансового 

маневру. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними 

коштами та коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами 

впродовж 2017–2019 років не відповідають нормативним значенням - це 

свідчить про те, що підприємству не хватає власних коштів для забезпечення 

запасів та оборотних активів. 
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Позитивним є зниження індексу постійного активу в динаміці, це 

свідчить про збільшення фінансування необоротних активів. 

Для точнішого аналізу фінансового стану у таблиці 2.34 розглянемо 

динаміку відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019  роки. 

Таблиця 2.34 

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 
2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

Абсолютний приріст 

2018/2017 2019/2018 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,2-0,35 0,12 0,07 0,30 0,18 0,11 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,43 0,78 0,38 -1,05 -1,83 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 

1,0-2,0 1,57 0,85 0,72 -0,84 -1,70 

Коефіцієнт ліквідності при 

мобілізації коштів 
0,5-0,7 0,05 0,03 0,17 0,12 0,09 

Запаси - 22892 25560 27903 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, протягом 2017-2018 років підприємство не могло б за необхідності 

погасити негайно частку поточних зобов’язань, оскільки коефіцієнт абсолютної 

ліквідності перебуває не в межах нормативного значення. Проте у 2019 році 

його платоспроможність покращилася. 

У 2017 та 2019 роках підприємство було не платоспроможне б в 

короткостроковому періоді, оскільки коефіцієнт швидкої ліквідності перебуває 

не в межах норми. 

Лише у 2017 році оборотні активи покривали поточні зобов’язання, а у 

2018-2019 рока спостерігається зменшення коефіцієнта загальної ліквідності, 

що свідчить про зменшення очікуваної платоспроможності за період, що 

дорівнює тривалості одного обороту всіх його оборотних активів. 

Впродовж 2017-2019 років підприємству було не достатньо матеріально-

виробничих запасів для погашення короткострокових боргів у випадку 

необхідності їх розпродажу. 
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Проаналізувавши відносні показник ліквідності та платоспроможності 

підприємства розглянемо ще динаміку показників ефективності використання 

ресурсів у таблиці 2.35. 

Таблиця 2.35 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

Абсолютний приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 0,92 1,02 0,52 0,10 -0,50 

Тривалість обороту капіталу, днів 392,93 354,26 693,40 -38,68 339,15 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги 

26,16 23,17 757,23 -2,99 734,06 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, робот, послуги, днів 

13,76 15,54 0,48 1,78 -15,06 

Коефіцієнт оборотності запасів 92,94 99,25 35,45 6,32 -63,80 

Тривалість обороту запасів, днів 3,87 3,63 10,15 -0,25 6,53 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 

8,93 8,90 4,46 -0,03 -4,44 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги, днів 

40,32 40,45 80,68 0,13 40,23 

Тривалість обороту виданих авансів, днів 2,64 2,16 0,58 -0,48 -1,59 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 33,74 27,92 39,46 -5,82 11,54 

Операційний цикл, днів 17,64 19,17 10,63 1,53 -8,54 

Фінансовий цикл, днів -53,78 -47,04 -108,94 6,73 -61,90 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2018 році коефіцієнт оборотності капіталу зріс на 0,10 пункти, це 

свідчить про прискорення оборотності капіталу, а 2019 році даний показник 

скоротився у своїй динаміці на 0,50 пункти.  

Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості у 2019 

році на 734,06 пункти свідчить про покращення платіжної дисципліни покупців 

або про скорочення обсягів продажу продукції з відстроченням платежу.  

Позивним є зниження тривалості обороту дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги у 2019 році на 15 днів. 

Зниження оборотності запасів у 2019 році у порівняні з 2018 роком на 

63,80 пункти та зростання тривалості їх обороту на 6 днів свідчить про відносне 
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збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової 

продукції.  

Впродовж 2017-2019 років коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості скорочується в динаміці, це свідчить про зниження платіжної 

дисципліни підприємства у відношеннях з кредиторами. 

Операційний та фінансовий цикл у 2019 році зменшився в динаміці на 5 

та 61 дні відповідно, це свідчить про зменшення інтервалу часу надходження 

запасів для здійснення діяльності до отриманих коштів від реалізації продукції 

та зниження інтервалу часу від розрахунку за сировину і матеріали до 

отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів, робіт, 

послуг. 

При здійснені антикризового управління також важливим аспектом є 

аналіз динаміки показників рентабельності, оскільки за їх допомогою можна 

зробити висновки щодо ефективності роботи підприємства.  

Різні показники рентабельності можуть свідчити про ефективність різних 

ділянок роботи менеджменту. Саме тому наступними показниками які ми 

будемо аналізувати – це показники рентабельності (збитковості) ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017–2019 роки. 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) підприємства 

відображені у таблиці 2.36. 

Згідно наведеним даним у таблиці 2.36, ми бачимо що на ПАТ 

«Рівнеобленерго» впродовж 2017-2018 років спостерігається негативна 

тенденція показників рентабельності. Проте вже протягом наступних двох років 

динаміка покращується. 

Впродовж 2018-2019 років на ПАТ «Рівнеобленерго» зростає показник  

валової рентабельності на 3,03%, операційної рентабельності на 10,93%, чистої 

рентабельності на 10,49%, рентабельність за собівартістю продукції на 16,49%, 

рентабельність оборотних активів на 23,63%, чиста рентабельність 

довгострокових інвестицій на 6,85% та інші.  
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Це свідчить про зростання ефективності використання майнового 

потенціалу підприємства та ефективність інвестування коштів у звичайні акції 

підприємства. 

Таблиця 2.36 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) ПАТ «Рівнеобленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники  2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютний 
приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Валова рентабельність продукції, % 6,85 4,36 17,39 -2,49 13,03 

Операційна рентабельність (збитковість) 
продукції, % 

6,29 3,67 14,61 -2,62 10,93 

Чиста рентабельність (збитковість) 

продажів, % 
5,50 3,57 14,06 -1,94 10,49 

Рентабельність продукції за собівартістю її 

реалізації, % 
7,36 4,56 21,05 -2,80 16,49 

Операційна рентабельність (збитковість) 

активів, % 
5,76 3,73 7,58 -2,03 3,85 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, 

% 
5,04 3,62 7,30 -1,42 3,67 

Рентабельність (збитковість) основних 

засобів, % 
8,05 5,93 10,37 -2,12 4,44 

Рентабельність (збитковість) оборотних 

активів, % 
16,00 11,85 35,48 -4,15 23,63 

Чиста рентабельність власного капіталу, % 8,91 9,92 15,95 1,01 6,02 

Чиста рентабельність довгострокових 
інвестицій, % 

6,16 7,00 13,85 0,85 6,85 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Для детальнішого аналізу рентабельності капіталу підприємства 

проведемо факторний аналіз за моделями фірми «Дюпон». Розрахунки у 

таблиці 2.37. 

Отже, згідно даним таблиці 2.37 основний вплив на зменшення 

рентабельності власного капіталу підприємства впродовж 2018-2019 років 

справило зменшення ресурсовіддачі. Зокрема: ресурсовіддача зумовила 

зменшення рентабельності власного капіталу на 0,02%, тоді як рентабельність 

продажів на 1.40%, а коефіцієнт фінансової залежності на 0,03%.  

Таблиця 2.37 

Розрахунок впливу факторів на ретабельність активів та власного капіталу ПАТ 

«Рівнеобленерго» за моделлю «Дюпон» у 2018-2019 рр.,% 
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Рентабельність активів 

Показники 2017-2018 2018-2019 

Вплив ресурсовіддачі 0,0055 -0,0177 

Рентабельність продажів -0,0197 0,0545 

Рентабельніість власного активів -0,0142 0,0367 

Рентабельність власного капіталу 

Вплив коефіцієнта фінансової залежності 0,0087 -0,0374 

Вплив ресурсовіддачі 0,0097 -0,0259 

Рентабельність продажів -1,6187 -1,4032 

Рентабельніість власного капіталу -1,6003 -1,4666 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно абсолютних показників на підприємстві ПАТ 

«Рівнеобленерго» у 2019 році на підприємстві критичний фінансовий стан. Для 

формування джерел запасів не вистачає основних джерел. Підприємство 

знаходиться на межі банкрутства та є неплатоспроможним.  

Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019  

років підприємство може покрити всі свої зобов’язання власними коштами та 

незалежне від короткострокових позикових джерел. Проте підприємству не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 

 Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

у 2019 році покращилася платоспроможність підприємства, проте впродовж 

2017-2019 років підприємству було не достатньо матеріально-виробничих 

запасів для погашення короткострокових боргів у випадку необхідності їх 

розпродажу. 

Операційний та фінансовий цикл у 2019 році зменшився в динаміці на 5 

та 61 дні відповідно, це свідчить про зменшення інтервалу часу надходження 

запасів для здійснення діяльності до отриманих коштів від реалізації продукції 

та зниження інтервалу часу від розрахунку за сировину і матеріали до 

отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів, робіт, 

послуг. 

Згідно показникам рентабельності, то у 2019 році відбулося зростання 

ефективності використання майнового потенціалу підприємства та 

ефективність інвестування коштів у звичайні акції підприємства. 
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Наступним підприємством для дослідження фінансового стану буде 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2017 2019 роки. 

Розглянемо динаміку абсолютних показників фінансової стійкості АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 роки у таблиці 2.38. 

Таблиця 2.38 

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютний 

приріст 
Темп приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Власний капітал, тис. грн. 3790434 6658246 6691199 2867812 32953 75,66 0,49 

Довгострокові зобов’язання, тис. 
грн. 

1014762 1093523 1035971 78761 -57552 7,76 -5,26 

Короткострокові кредити банків і 
позики, тис. грн. 

0 489921 0 489921 -489921 0,00 -100,00 

Необоротні активи, тис. грн. 4552908 7951332 7790164 3398424 -161168 74,64 -2,03 

Запаси, тис. грн. 37881 46000 48218 8119 2218 21,43 4,82 

Власні джерела формування 
запасів, тис. грн. 

-762474 -1293086 -1098965 -530612 194121 69,59 -15,01 

Власні та довгострокові позикові 
джерела формування запасів, тис. 
грн. 

252288 -199563 -62994 -451851 136569 -179,10 -68,43 

Основні джерела формування 
запасів, тис. грн. 

252288 290358 -62994 38070 -353352 15,09 -121,70 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних джерел формування 
запасів, тис. грн. 

-800355 -1339086 -1147183 -538731 191903 67,31 -14,33 

Надлишок (+) /нестача (-) 
власних та довгострокових 
позикових джерел формування 
запасів, тис. грн. 

214407 -245563 -111212 -459970 134351 -214,53 -54,71 

Надлишок (+) /нестача (-) 

основних джерел формування 
запасів, тис. грн. 

214407 244358 -111212 29951 -355570 13,97 -145,51 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже згідно розрахункам наведеними у таблиці 2.28, то у АТ 

«Житомиробленерго» у 2017 році нормальна фінансова стійкість. Джерелами 

формування запасів є власні та довгострокові позикові джерела. Достатньо 

високий рівень платоспроможності, зростання власного капіталу та 

рентабельності. 

У 2018 році на підприємстві нестійкий фінансовий стан. Для 

підприємства недостатньо власний коштів для забезпечення процесу 

формування запасів. 
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У 2019 році у підприємства критичний фінансовий стан. Для формування 

джерел запасів не вистачає основних джерел. Підприємство знаходиться на 

межі банкрутства та є неплатоспроможним. 

У наступній таблиці 2.39 розглянемо динаміку відносних показників 

фінансової стійкості АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019 роки. 

Таблиця 2.39 

Динаміка відносних показників фінансової стійкості АТ «Житомиробленерго» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 

2017

рік 

2018

рік 

2019

рік 

Абсолютний 

приріст 

 тис. грн.  
2018/

2017 

2019/

2018 

Коефіцієнт автономії ≥0,5 0,74 0,78 0,84 0,04 0,06 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу <0,5 0,26 0,22 0,16 -0,04 -0,06 

Коефіцієнт фінансової залежності <2 1,36 1,28 1,19 -0,07 -0,10 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,75–0,9 0,93 0,91 0,97 -0,03 0,07 

Коефіцієнт фінансового ризику <1 0,36 0,28 0,19 -0,07 -0,10 

Коефіцієнт маневреності ВК 0,3–0,5 0,07 -0,03 -0,01 -0,10 0,02 

Коефіцієнт забезпечення запасів власними 

оборотними коштами 
0,5–0,8 6,66 -4,34 -1,31 

-
11,0

0 

3,03 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів 
власними оборотними коштами 

>0,1 0,43 -0,33 -0,38 -0,76 -0,05 

Індекс постійного активу зменшення 1,20 1,19 1,16 -0,01 -0,03 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, впродовж 2017-2019 років підприємство може покрити всі свої 

зобов’язання власними коштами. Показник автономії зростає, це свідчить про 

зниження ризиків фінансових ускладнень та зменшення залежності від 

зовнішніх кредиторів. 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу впродовж 2017-2019  років 

перебуває у межах норми, що свідчить про стійкий фінансовий стан 

підприємства та зменшення частки позикових коштів у фінансуванні 

підприємства. 

 Коефіцієнт фінансової залежності перебуває у нормативних межах, що 

свідчить про у підприємства присутні позикові кошти для фінансування 

діяльності, проте їх частка не велика і є в межах норми. 

Впродовж 2017 -2019 років коефіцієнт фінансової залежності зростає та є 

за межами нормативного значення. 
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Динаміка коефіцієнту фінансового ризику спадає, що свідчить про 

зменшення залежності підприємства від позикового капіталу. 

Зменшення коефіцієнту маневреності власного капіталу свідчить про 

зменшення його можливостей фінансового маневру. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними 

коштами та коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами не 

відповідають нормативним значенням - це свідчить про те, що підприємству не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 

Позитивним є зниження індексу постійного активу в динаміці, це 

свідчить про збільшення фінансування необоротних активів. 

У таблиці 2.40 розглянемо динаміку відносних показників ліквідності та 

платоспроможності АТ «Житомиробленерго» за 2017-2019  роки. 

Таблиця 2.40 

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

 

Показники Нормативне 

значення 

2017 

рік 

2018  

рік 

2019 

 рік 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,2-0,35 0,26 0,14 0,44 0,18 0,05 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,7-0,8 1,64 0,69 0,52 -1,12 -1,81 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
1,0-2,0 1,75 0,75 0,73 -1,02 -1,77 

Коефіцієнт ліквідності при 

мобілізації коштів 
0,5-0,7 0,11 0,06 0,21 0,10 0,04 

Запаси - 37881 46000 48218 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, протягом 2018-2019 років підприємство не могло б за необхідності 

погасити негайно частку поточних зобов’язань, оскільки коефіцієнт абсолютної 

ліквідності перебуває не в межах нормативного значення. Оскільки коефіцієнт 

швидкої ліквідності впродовж 2017-2019 років перебуває не в межах норми, то 

підприємство було не платоспроможне б в короткостроковому періоді. Лише у 

2017 році оборотні активи покривали поточні зобов’язання, а у 2018-2019 рока 
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спостерігається зменшення коефіцієнта загальної ліквідності, що свідчить про 

зменшення очікуваної платоспроможності за період, що дорівнює тривалості 

одного обороту всіх його оборотних активів. Впродовж 2017-2019  років 

підприємству було не достатньо матеріально-виробничих запасів для 

погашення короткострокових боргів у випадку необхідності їх розпродажу. Для 

аналізу ефективності використання ресурсів підприємством розглянемо його 

динаміку показників у таблиці 2.41. 

Таблиця 2.41 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік Абсолютний 

приріст 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 0,66 0,33 0,57 -0,34 0,24 

Тривалість обороту капіталу, днів 542,18 1104,25 633,10 562,07 -471,15 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги 

23,66 13,61 787,52 -10,05 773,91 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, робот, послуги, днів 

15,21 26,45 0,46 11,23 -25,99 

Коефіцієнт оборотності запасів 68,21 38,24 -74,34 -29,97 -112,57 

Тривалість обороту запасів, днів 5,28 9,42 -4,84 4,14 -14,26 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 

220,49 124,76 -234,33 -95,72 -359,09 

Тривалість обороту кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, днів 

1,63 2,89 -1,54 1,25 -4,42 

Тривалість обороту виданих авансів, днів 2,23 4,09 -0,50 1,85 -4,58 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 38,40 46,60 14,67 8,20 -31,93 

Операційний цикл, днів 20,49 35,86 -4,39 15,37 -40,25 

Фінансовий цикл, днів -17,31 -9,53 -18,01 7,77 -8,48 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2018 році коефіцієнт оборотності капіталу скоротився на 0.34 пункти, 

це свідчить про зменшення оборотності капіталу, а 2019 році даний показник 

зріс у своїй динаміці на 0.24 пункти. Зростання коефіцієнта оборотності 

дебіторської заборгованості у 2019 році на 773.91 пункти свідчить про 

покращення платіжної дисципліни покупців або про скорочення обсягів 

продажу продукції з відстроченням платежу. Позивним є зниження тривалості 

обороту дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги у 2019 році 
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на 26 дня. Зниження оборотності запасів у 2019 році на 112.57 пункти та 

зменшення тривалості їх обороту на 14 днів, що негативним для підприємства. 

Впродовж 2017-2019 років коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості скорочується в динаміці, це свідчить про зниження платіжної 

дисципліни підприємства у відношеннях з кредиторами. Операційний та 

фінансовий цикл у 2019 році зменшився в динаміці на 4 та 18 дні відповідно, це 

свідчить про зменшення інтервалу часу надходження запасів для здійснення 

діяльності до отриманих коштів від реалізації продукції та зниження інтервалу 

часу від розрахунку за сировину і матеріали до отримання коштів від реалізації 

виробленої з них продукції, товарів, робіт, послуг. У наступній таблиці 2.42 

відображена динаміка показників рентабельності ( збитковості) підприємства. 

Таблиця 2.42 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) АТ «Житомиробленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники  
2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютний 
приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Валова рентабельність продукції, % 3,89 5,85 7,73 1,95 1,89 

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, % 2,90 1,43 6,56 -1,47 5,13 

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, % 12,55 1,87 2,70 -10,67 0,82 

Рентабельність продукції за собівартістю її реалізації, % 4,05 6,21 -8,38 2,16 

-

14,59 

Операційна рентабельність (збитковість) активів, % 1,41 0,36 3,02 -1,05 2,66 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % 6,09 0,47 1,24 -5,63 0,77 

Рентабельність (збитковість) основних засобів, % 7,16 0,53 1,32 -6,63 0,79 

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, % 56,56 5,35 26,54 -51,21 21,19 

Чиста рентабельність власного капіталу, % 8,33 0,61 1,53 -7,72 0,92 

Чиста рентабельність довгострокових інвестицій, % 6,54 0,51 1,32 -6,03 0,81 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Згідно вище наведеним даним, ми бачимо що на АТ 

«Житомиробленерго» впродовж 2017–2018 років спостерігається негативна 

тенденція показників рентабельності. Проте вже протягом наступних двох років 

динаміка покращується. 

Впродовж 2018–2019 років на АТ «Житомиробленерго» зростає показник  

валової рентабельності на 1,89%, операційної рентабельності на 2,66%, чистої 

рентабельності на 0,77%, рентабельність оборотних активів на 21,19%, чиста 
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рентабельність довгострокових інвестицій на 0,81% та інші. Це свідчить про 

зростання ефективності використання майнового потенціалу підприємства та 

ефективність інвестування коштів у звичайні акції підприємства. 

Впродовж 2018–2019 років спостерігається негативна тенденція 

показника рентабельність за собівартістю продукції, який у 2019 році в 

порівняні з 2018 роком скоротився на 14,59%. Це свідчить, що підприємство 

більше витрачає грошей на собівартість продукції ніж отримує від неї 

прибутку. 

У загальному динаміка показників рентабельності у 2019 році є 

позитивною, оскільки майже всі показники рентабельності зростають. 

Для детальнішого аналізу рентабельності капіталу підприємства 

проведемо факторний аналіз за моделями фірми «Дюпон». Розрахунки у 

таблиці 2.43. 

Таблиця 2.43 

Розрахунок впливу факторів на рентабельність активів та власного капіталу АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю «Дюпон» у 2018-2019 рр.,% 

Рентабельність активів 

Показники 2017-2018 2018-2019 

Вплив ресурсовіддачі -0,0297 0,0040 

Рентабельність продажів -0,0265 0,0038 

Рентабельніість власного активів -0,0563 0,0077 

Рентабельність власного капіталу 

Вплив коефіцієнта фінансової залежності -0,0206 0,0011 

Вплив ресурсовіддачі -0,0389 0,0049 

Рентабельність продажів -0,9670 -1,0192 

Рентабельніість власного капіталу -1,0265 -1,0132 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Основний вплив на зменшення рентабельності власного капіталу 

підприємства впродовж 2017-2018 років справило зменшення ресурсовіддачі. 

Зокрема: ресурсовіддача зумовила зменшення рентабельності власного 

капіталу на 0,038%, тоді як рентабельність продажів на 0,967%, а коефіцієнт 

фінансової залежності на 0,020%. А впродовж 2018-2019 років на зменшення 

рентабельності власного капіталу підприємства вплинуло зменшення 

рентабельності продажів на 1,019%. 
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Отже, згідно абсолютних показників на підприємстві АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році на підприємстві критичний фінансовий стан. 

Для формування джерел запасів не вистачає основних джерел. Підприємство 

знаходиться на межі банкрутства та є неплатоспроможним.  

Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019 

років підприємство може покрити всі свої зобов’язання власними коштами та 

незалежне від короткострокових позикових джерел, але підприємству не хватає 

власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів.  

Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

впродовж 2017-2019 років підприємству було не достатньо матеріально-

виробничих запасів для погашення короткострокових боргів у випадку 

необхідності їх розпродажу.  

Операційний та фінансовий цикл у 2019 році зменшився в динаміці на 4 

та 18 дні відповідно, це свідчить про зменшення інтервалу часу надходження 

запасів для здійснення діяльності до отриманих коштів від реалізації продукції 

та зниження інтервалу часу від розрахунку за сировину і матеріали до 

отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів, робіт, 

послуг. 

Динаміка показників рентабельності у 2019 році є позитивною, оскільки 

майже всі показники рентабельності зростають, що свідчить про ефективність 

використання майнового потенціалу підприємства та ефективність 

інвестування коштів у звичайні акції підприємства. 

Проаналізуємо фінансовий стан АТ «Полтаваобленерго». Розглянемо 

динаміку абсолютних показників фінансової стійкості АТ «Полтаваобленерго» 

за 2017-2019 роки у таблиці 2.44.  

Отже згідно розрахункам наведеними у таблиці 2.28, то у АТ 

«Полтаваобленерго» впродовж 2017-2019  років у підприємства критичний 

фінансовий стан.  

Для формування джерел запасів не вистачає основних джерел. 

Підприємство знаходиться на межі банкрутства та є неплатоспроможним. 
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Таблиця 2.44 

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості АТ «Полтаваобленерго» 

за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017рік 2018рік 2019рік 
Абсолютний 

приріст 
Темп приросту,% 

 тис. грн.  
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Власний капітал, тис. грн. 1084436 1169106 900687 84670 -268419 7.81 -22.96 

Довгострокові зобов’язання, 

тис. грн. 
4058 1140 2753 -2918 1613 -71,91 141,49 

Короткострокові кредити 

банків і позики, тис. грн. 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Необоротні активи, тис. грн. 2540734 2438871 1845069 -101863 -593802 -4,01 -24,35 

Запаси, тис. грн. 92564 102561 88221 9997 -14340 10,80 -13,98 

Власні джерела формування 

запасів, тис. грн. 
-1456298 -1269765 -944382 186533 325383 -12,81 -25,63 

Власні та довгострокові 

позикові джерела формування 
запасів, тис. грн. 

-1452240 -1268625 -941629 183615 326996 -12,64 -25,78 

Основні джерела формування 

запасів, тис. грн. 
-1452240 -1268625 -941629 183615 326996 -12,64 -25,78 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних джерел формування 

запасів, тис. грн. 

-1548862 -1372326 -1032603 176536 339723 -11,40 -24,76 

Надлишок (+) /нестача (-) 

власних та довгострокових 

позикових джерел формування 

запасів, тис. грн. 

-1544804 -1371186 -1029850 173618 341336 -11,24 -24,89 

Надлишок (+) /нестача (-) 

основних джерел формування 

запасів, тис. грн. 

-1544804 -1371186 -1029850 173618 341336 -11,24 -24,89 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У наступній таблиці 2.45 розглянемо динаміку відносних показників 

фінансової стійкості АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки. 

Отже, згідно даним таблиці 2.45 впродовж 2017-2019 років підприємство 

не може покрити всі свої зобов’язання власними коштами, оскільки коефіцієнт 

автономії менший за нормативне значення. Проте тенденція зростання його в 

динаміці є позитивним для підприємства.  

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу впродовж 2017-2019 років 

перебуває за межами норми, що свідчить про не стійкий фінансовий стан 

підприємства та збільшення частки позикових коштів у фінансуванні 

підприємства. 

 Коефіцієнт фінансової залежності також перебуває за межами норми, що 

свідчить про у підприємства присутні позикові кошти для фінансування 
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діяльності. Впродовж 2017-2019 років коефіцієнт фінансової залежності спадає 

в динаміці, що є позитивним фактом для підприємства.  

Таблиця 2.45 

Динаміка відносних показників фінансової стійкості АТ «Полтаваобленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники 
Нормативне 

значення 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютний 

приріст 

тис.грн. 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Коефіцієнт автономії ≥0,5 0,43 0,48 0,49 0,05 0,01 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
<0,5 0,57 0,52 0,51 -0,05 -0,01 

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

<2 2,34 2,09 2,05 -0,26 -0,04 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
0,75–0,9 0,43 0,48 0,49 0,05 0,01 

Коефіцієнт фінансового 
ризику 

<1 1,34 1,09 1,05 -0,26 -0,04 

Коефіцієнт маневреності ВК 0,3–0,5 -1,34 -1,09 -1,05 0,25 0,04 

Коефіцієнт забезпечення 

запасів власними оборотними 
коштами 

0,5–0,8 -15,69 -12,37 -10,67 3,32 1,70 

Коефіцієнт забезпечення 

оборотних активів власними 
оборотними коштами 

>0,1 -1,15 -1,13 -1,96 0,01 -0,83 

Індекс постійного активу зменшення 2,34 2,09 2,05 -0,26 -0,04 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Динаміка коефіцієнту фінансового ризику спадає, що свідчить про 

зменшення залежності підприємства від позикового капіталу. Проте їх значення 

перебувають за межами норми і це свідчить про присутність фінансових 

ризиків на підприємстві. 

Впродовж аналізований період коефіцієнт маневреності власного 

капіталу знаходиться за межами норми та з від’ємним значення, це свідчить про 

те що підприємство взагалі не здійснює ніякі фінансові маневри з власним 

капіталом. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними 

коштами та коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами не 

відповідають нормативним значенням - це свідчить про те, що підприємству не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 
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Позитивним є зниження індексу постійного активу в динаміці, це 

свідчить про збільшення фінансування необоротних активів. 

У таблиці 2.46 розглянемо динаміку відносних показників ліквідності та 

платоспроможності АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки. 

Таблиця 2.46 

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 
Нормативн
е значення 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

Абсолютний приріст 

2018/201

7 

2019/201

8 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,2-0,35 0,03 0,02 0,06 0,03 0,01 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 0,68 0,68 0,30 -0,38 -1,06 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,0-2,0 0,80 0,80 0,42 -0,39 -1,19 

Коефіцієнт ліквідності при 
мобілізації коштів 

0,5-0,7 0,03 0,04 0,05 0,03 -0,01 

Запаси - 37881 46000 48218 - - 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, впродовж 2017 -2019 років підприємство не могло б за 

необхідності погасити негайно частку поточних зобов’язань, оскільки 

коефіцієнт абсолютної ліквідності перебуває не в межах нормативного 

значення.  

Оскільки коефіцієнт швидкої ліквідності впродовж аналізованого 

перебуває не в межах норми, то підприємство було не платоспроможне б в 

короткостроковому періоді. 

Впродовж 2017-2019 років оборотні активи підприємства не покривають 

поточні зобов’язання, а також підприємство неспроможне виплатити 

короткострокові борги у разі необхідності. 

Для аналізу ефективності використання ресурсів підприємством 

розглянемо його динаміку показників у таблиці 2.47. 

У 2019 році коефіцієнт оборотності капіталу скоротився на 4,62 пункти, 

це свідчить про зменшення оборотності його капіталу. 

Зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості у 2019 

році на 83,96 пункти свідчить про покращення платіжної дисципліни покупців 

або про скорочення обсягів продажу продукції з відстроченням платежу. 
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Позивним є зниження тривалості обороту дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги у 2019 році на 33 дня. 

Таблиця 2.47 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 рр. 

Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 5,85 6,75 2,13 0,90 -4,62 

Тривалість обороту капіталу, днів 61,54 53,32 169,07 -8,22 115,75 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги 

7,25 9,74 93,70 2,49 83,96 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, робот, послуги, днів 

49,67 36,96 3,84 -12,70 -33,12 

Коефіцієнт оборотності запасів -63,92 -74,83 -22,26 -10,92 52,57 

Тривалість обороту запасів, днів -5,63 -4,81 -16,17 0,82 -11,36 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 

-8,94 -14,68 -8,09 -5,73 6,59 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги, днів 

-40,25 -24,53 -44,51 15,72 -19,98 

Тривалість обороту виданих авансів, днів -1,15 -0,85 -3,99 0,30 -3,14 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 27,72 22,92 80,68 -4,80 57,76 

Операційний цикл, днів 44,04 32,15 -12,33 -11,88 -44,48 

Фінансовий цикл, днів 55.42 32.91 -52.49 -22.50 -85.40 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2019 році спостерігається зростання оборотності запасів на 52,57 

пункти та зменшення тривалості їх обороту на 11 днів. 

Впродовж 2017-2018 років коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості скорочується в динаміці, це свідчить про зниження платіжної 

дисципліни підприємства у відношеннях з кредиторами. Проте у 2019 році цей 

показник покращився і становив на 6,59 пункти більше ніж у 2018 році. 

Операційний та фінансовий цикл у 2019 році зменшився в динаміці на 44 

та 48 дні відповідно, це свідчить про зменшення інтервалу часу надходження 

запасів для здійснення діяльності до отриманих коштів від реалізації продукції 

та зниження інтервалу часу від розрахунку за сировину і матеріали до 

отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів, робіт, 

послуг. 
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У наступній таблиці 2.48 відображена динаміка показників 

рентабельності ( збитковості) підприємства. 

Таблиця 2.48 

Динаміка показників рентабельності (збитковості) АТ «Полтаваобленерго» за 

2017-2019 рр. 

Показники  2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Валова рентабельність продукції, % 2,89 4,03 3,63 1,14 -0,40 

Операційна рентабельність (збитковість) 

продукції, % 1,84 0,78 -8,19 -1,06 -8,97 

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, 

% 1,89 0,99 -12,32 -0,90 -13,31 

Рентабельність продукції за собівартістю її 

реалізації, % -2,98 -4,20 -3,77 -1,22 0,43 

Операційна рентабельність (збитковість) 

активів, % 4,93 2,39 -8,42 -2,55 -10,81 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % 5,06 3,01 -12,67 -2,04 -15,69 

Рентабельність (збитковість) основних 
засобів, % 12,97 7,10 -23,88 -5,87 -30,98 

Рентабельність (збитковість) оборотних 

активів, % 10,00 6,30 -33,98 -3,70 -40,28 

Чиста рентабельність власного капіталу, % 12,40 6,66 -26,23 -5,74 -32,89 

Чиста рентабельність довгострокових 

інвестицій, % 12,33 6,64 -26,18 -5,69 -32,82 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Динаміка показників рентабельності у 2019 році є негативною, оскільки 

майже всі показники рентабельності скорочуються у динаміці. Так показник 

операційної рентабельності у 2019 році скоротився на 8,97%, чистої 

рентабельності на 13,31%, рентабельність оборотних активів на 40,28% та інші. 

Це свідчить про зменшення ефективності використання майнового потенціалу 

підприємства. 

Для детальнішого аналізу рентабельності капіталу підприємства 

проведемо факторний аналіз за моделями фірми «Дюпон». Розрахунки у 

таблиці 2.49. 

Основний вплив на зменшення рентабельності власного капіталу 

підприємства впродовж 2018-2019 років справило зменшення ресурсовіддачі. 

Зокрема: ресурсовіддача зумовила зменшення рентабельності власного капіталу 
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на 0,041%, тоді як рентабельність продажів на 3,311%, а коефіцієнт фінансової 

залежності на 0,139%.  

Таблиця 2.49 

Розрахунок впливу факторів на рентабельність активів та власного капіталу АТ 

«Полтаваобленерго» за моделлю «Дюпон» у 2018-2019 рр.,% 

Рентабельність активів 

Показники 2017-2018 2018-2019 

Вплив ресурсовіддачі 0.0071 -0.0200 

Рентабельність продажів -0.0276 -0.1369 

Рентабельніість власного активів -0.0204 -0.1569 

Рентабельність власного капіталу 

Вплив коефіцієнта фінансової залежності 0.0095 -0.1392 

Вплив ресурсовіддачі 0.0158 -0.0414 

Рентабельність продажів -2.1602 -3.3114 

Рентабельніість власного капіталу -2.1349 -3.4920 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

А впродовж 2017-2018 років на зменшення рентабельності власного 

капіталу підприємства вплинуло зменшення рентабельності продажів на 2,16%. 

Отже, згідно абсолютних показників на підприємстві АТ 

«Полтаваобленерго» впродовж 2017-2019 років у підприємства критичний 

фінансовий стан. Для формування джерел запасів не вистачає основних джерел. 

Підприємство знаходиться на межі банкрутства та є неплатоспроможним. 

Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019  

років підприємство не може покрити всі свої зобов’язання власними коштами, 

оскільки коефіцієнт автономії менший за нормативне значення. Проте 

тенденція зростання його в динаміці є позитивним для підприємства.. 

Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

то у 2019 році підприємство не могло б за необхідності погасити негайно 

частку поточних зобов’язань, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності 

перебуває не в межах нормативного значення. Впродовж 2017-2019 років 

оборотні активи підприємства не покривають поточні зобов’язання, а також 

підприємство неспроможне виплатити короткострокові борги у разі 

необхідності. Операційний та фінансовий цикл у 2019 році зменшився в 

динаміці на 44 та 48 дні відповідно, це свідчить про зменшення інтервалу часу 
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надходження запасів для здійснення діяльності до отриманих коштів від 

реалізації продукції та зниження інтервалу часу від розрахунку за сировину і 

матеріали до отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, 

товарів, робіт, послуг. Динаміка показників рентабельності у 2019 році є 

негативною та свідчить про зменшення ефективності використання майнового 

потенціалу підприємства. 

Отже, згідно аналізу трьох підприємств за абсолютними показниками, то 

найбільш кризове становище впродовж 2017–2019 років на АТ 

«Полтаваобленерго». Інші два підприємства мають впродовж аналізованого 

періоду змінювали тип фінансової стійкості і у 2017 році був нормальний 

фінансовий стан, у 2018 році нестійкий а вже у 2019 році критичний 

фінансовий стан. Критичний фінансовий стан свідчить, що підприємство 

знаходиться на межі банкрутства, а отже необхідно впровадити антикризове 

фінансове управління. 

Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019  

років АТ «Полтаваобленерго» не змозі покрити всі свої зобов’язання власними 

коштами, тоді як ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Житомиробленерго» може 

покрити всі свої зобов’язання власними коштами та незалежне від 

короткострокових позикових джерел. Проте останнім двом підприємствам не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 

Рис.2.10. Динаміка коефіцієнта загальної ліквідності ПАТ «Рівнеобленерго», 

АТ «Житомиробленрего» та АТ «Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

(рис.2.10) то у 2019 році всі три підприємства у разі необхідності не змогли б 

погасити негайно частку поточних зобов’язань, оскільки підприємствам було не 

достатньо матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових 

боргів у випадку необхідності їх розпродажу. 

Найбільший операційний цикл серед трьох аналізованих підприємств у 

2019 році на ПАТ «Рівнеобленерго», який впродовж аналізованого періоду 

зменшувався в динаміці, що є позитивним фактом. У інших двох підприємствах 

показник операційного циклу з від’ємним значенням, це свідчить про те, що 

підприємство ще не отримало всіх коштів від реалізації виробленої продукції 

оскільки зменшилася собівартість реалізованої продукції. 

 

Рис.2.11. Динаміка показника валової рентабельності ПАТ 

«Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленрего» та АТ «Полтаваобленерго» за 

2017-2019 роки 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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його зменшення в динаміці, оскільки свідчить про зниження витрат 

підприємствами на закупівлю сировини та товарів, а також зростання рівня цін 

реалізації продукції. 

Згідно розрахованим показникам рентабельності, то у 2019 році ПАТ 

«Рівнеобленерго» є найбільш рентабельнішим, оскільки всі показник 

рентабельності у порівняні з попереднім роком зросли. Це свідчить, що 

відбулося зростання ефективності використання майнового потенціалу 
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підприємства та ефективність інвестування коштів у звичайні акції 

підприємства. Тоді як на АТ «Житомиробленерго» у 2019 році динаміка 

показників рентабельності є позитивною окрім рентабельності за собівартістю 

продукції. Це свідчить, що підприємство більше витрачає грошей на 

собівартість продукції ніж отримує від неї прибутку. Динаміка показників 

рентабельності на АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році є негативною та 

свідчить про зменшення ефективності використання майнового потенціалу 

підприємства. 

 

2.3. Оцінка ймовірності настання банкрутств підприємств 

 

При здійсненні антикризового фінансового управління важливим етапом 

є здійснення оцінки ймовірності настання банкрутства на підприємстві. Адже 

антикризове фінансове управління слід здійснювати не лише умовах вже 

існуючої кризи, а й з метою попередження настання кризового стану на 

підприємстві, уникнення або послаблення його наслідків.  

Оскільки існує багато чинників які можуть негативно вплинути на 

діяльність підприємства. Це можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.  

Існує велика кількість моделей для оцінки рівня фінансового потенціалу 

підприємства і більшість з яких ґрунтуються на даних експертних оцінок, але 

для оцінки ризику банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго», АТ 

«Житомиробленерго» і АТ «Полтаваобленерго» оберемо найбільш 

використовувані моделі на практиці, які ми вже дослідили у першому розділі 

нашої роботи: Альтмана, Спрінгейта , Ліса, Таффлера і Тішоу та серед 

вітчизняних моделей – Терещенка [55, с.148]. 

Спочатку проведемо діагностику ймовірності банкрутства ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019  роки за моделлю Альтмана (таблиця 2.50). 

Таблиця 2.50 

Показники діагностики ймовірності банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго» 

за моделлю Альтмана 2017–2019 рр. 
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Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,58 0,57 0,71 

х3 0,03 0,02 0,09 

х4 1,30 1,31 2,16 

х5 0,92 1,02 0,52 

Z 2,05 2,11 2,30 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за моделлю Альтмана підприємство впродовж 2017–2019 років 

перебувало у зоні невизначеності, оскільки показник був більшим за 1,23 та 

меншим за 2,9. 

У наступній таблиці 2.51 розглянемо показники діагностики ймовірності 

банкрутства за моделлю Спрінгейта. 

Таблиця 2.51 

Показники діагностики ймовірності банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго» 

за моделлю Спрінгейта 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,03 0,02 0,09 

х3 0,34 0,16 0,36 

х4 0,92 1,02 0,52 

Z 0,70 0,58 0,71 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, аналізуючи наведені дані, можемо зробити висновок, що за 

моделлю Спрінгейта ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж аналізованого періоду 

підприємство потенційний банкрут, оскільки показник z був менший за 0,862. 

У таблиці 2.52 розглянемо показники діагности ймовірності банкрутства 

обраного підприємства за моделлю Лісса. 

Таблиця 2.52 

Показники діагностики ймовірності банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго» 

за моделлю Лісса 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,32 0,31 0,21 

х2 0,06 0,04 0,08 

х3 0,58 0,57 0,71 

х4 1,30 1,31 2,16 

Z 0,06 0,06 0,06 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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За моделлю Ліса ПрАТ «Рівнеобленрго» впродовж 2017-2019 років у 

підприємства стійкий фінансовий стан, оскільки коефіцієнт z більший за 0,037. 

У наступній таблиці 2.53 розглянемо показники діагности ймовірності 

банкрутства обраного підприємства за моделлю Таффлера і Тішоу. 

Таблиця 2.53 

Показники діагностики ймовірності банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго» 

за моделлю Таффлера і Тішоу 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,32 0,13 0,31 

х2 0,73 0,71 0,65 

х3 0,18 0,28 0,25 

х4 0,92 1,02 0,52 

Z 0,44 0,38 0,37 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно моделі Таффлера і Тішоу ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 

2017-2019 років у підприємства мала ймовірність банкрутства та непогані 

довгострокові перспективи, оскільки коефіцієнт z більший за 0,3. 

У наступній таблиці 2.54 розглянемо показники діагности ймовірності 

банкрутства за моделлю Терещенка. 

Таблиця 2.54 

Показники діагностики ймовірності банкрутства ПАТ «Рівнеобленерго» 

за моделлю Терещенка за 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,05 0,04 0,06 

х2 2,31 2,32 6,15 

х3 0,05 0,04 0,08 

х4 0,06 0,04 0,14 

х5 0,01 0,01 0,02 

х6 2,04 2,31 3,71 

Z 1,23 1,02 2,52 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за даною моделлю на підприємстві продовж 2017–2019 років 

фінансова стійкість підприємства порушена, проте якщо своєчасно запровадити 
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антикризові заходи, банкрутство не загрожуватиме, що і спостерігається у 2019 

році оскільки підприємству не загрожує банкрутство. 

Отже, у підсумку можна зробити такі висновки, що ПАТ 

«Рівнеобленерго»: 

 за моделлю Альтмана підприємству впродовж 2017-2019  років 

перебувало у зоні невизначеності; 

 за моделлю Спрінгейта впродовж 2017-2019  років потенційний банкрут; 

 за моделлю Ліса впродовж 2017-2019  років у підприємства стійкий 

фінансовий стан; 

 за моделлю Таффлера і Тішоу ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 2017-

2019 років у підприємства мала ймовірність банкрутства та непогані 

довгострокові перспективи; 

 за моделлю Терещенка на підприємстві продовж 2017–2019 років 

фінансова стійкість підприємства порушена. 

Наступним підприємством для оцінки загрози фінансової кризи буде АТ 

«Житомиробленерго» за 2017-2019 роки за моделлю Альтмана. Розрахунки у 

таблиці 2.55.  

Таблиця 2.55 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю Альтмана 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,02 0,02 0,18 

х3 0,03 0,01 0,00 

х4 2,72 3,22 4,22 

х5 0,42 0,37 0,14 

Z 1,66 1,77 2,08 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за моделлю Альтмана підприємство впродовж 2017-2019  років 

перебуває у зоні невизначеності, оскільки коефіцієнт z був більшим за 1,23 та 

меншим за 2,9.  

У наступній таблиці 2.56 розглянемо показники діагностики ймовірності 

банкрутства за моделлю Спрінгейта. 
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Отже, аналізуючи наведені дані, можемо зробити висновок, що за 

моделлю Спрінгейта АТ «Житомиробленерго» впродовж 2017-2019 роки 

потенційно банкрут.  

Таблиця 2.56 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю Спрінгейта 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,03 0,01 0,00 

х3 0,60 0,22 0,07 

х4 0,42 0,37 0,14 

Z 0,65 0,32 0,12 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У таблиці 2.57 розглянемо показники діагности ймовірності банкрутства 

обраного підприємства за моделлю Лісса. 

Таблиця 2.57 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю Лісса 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,11 0,09 0,05 

х2 0,05 0,04 0,00 

х3 0,02 0,02 0,18 

х4 2,72 3,22 4,22 

Z 0,02 0,01 0,02 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за моделлю Ліса ПрАТ «Рівнеобленрго» впродовж 2017-2019  років 

підприємству загрожує банкрутство, оскільки коефіцієнт z менший за 0,037. 

У наступній таблиці 2.58 розглянемо показники діагности ймовірності 

банкрутства обраного підприємства за моделлю Таффлера і Тішоу. 

Таблиця 2.58 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю Таффлера і Тішоу 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,72 0,44 0,05 

х2 0,40 0,37 0,24 

х3 0,07 0,08 0,06 

х4 0,42 0,37 0,14 
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Продовження табл. 2.58 

Z 0,51 0,35 0,09 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно моделі Таффлера і Тішоу  на АТ «Житомиробленерго» 

впродовж 2017 -2018 років низька ймовірність банкрутства, проте у 2019 році 

показник z зменшився в динаміці, що свідчить про збільшення ймовірності 

настання банкрутства на підприємстві. 

У наступній таблиці 2.59 розглянемо показники діагностики ймовірності 

банкрутства за моделлю Терещенка. 

Таблиця 2.59 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ 

«Житомиробленерго» за моделлю Терещенка 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,06 0,06 0,08 

х2 3,80 4,51 6,29 

х3 0,03 0,01 0,00 

х4 0,08 0,04 0,03 

х5 0,02 0,02 0,04 

х6 1,59 1,33 0,91 

z 1,27 0,91 0,90 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно моделі Терещенка то на підприємстві у 2017 році була 

порушена фінансова стійкість, але якщо б підприємство своєчасно запровадило 

антикризові заходи то впродовж 2018–2019 років підприємству не загрожувало 

б банкрутство. 

Отже, у підсумку можна зробити такі висновки, що АТ 

«Житомиробленерго» : 

 за моделлю Альтмана впродовж 2017-2019  років перебуває у зоні 

невизначеності ; 

 за моделлю Спрінгейта впродовж 2017-2019 рр. потенційно банкрут; 

 за моделлю Ліса впродовж 2017-2019 років підприємству загрожує 

банкрутство; 

 за моделлю Таффлера і Тішоу впродовж 2017–2018 років низька 

ймовірність настання банкрутства про те у 2019 році показник z 
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зменшився, що свідчить про високу ймовірність настання кризового 

стану на підприємстві; 

 за моделлю Терещенка підприємству впродовж 2018–2019 років існує 

загроза настання банкрутства. 

І останнім підприємством для оцінки загрози фінансової кризи буде АТ 

«Полтаваобленерго» за 2017-2019 роки за моделлю Альтмана. Розрахунки у 

таблиці 2.60. 

Таблиця 2.60 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ «Полтаваобленерго» 

за моделлю Альтмана 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,26 0,29 0,22 

х3 0,05 0,02 -0,14 

х4 1,26 0,83 0,93 

х5 2,68 3,06 1,03 

z 3,57 3,71 1,18 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за моделлю Альтмана впродовж 2017-2018 років у підприємства 

стійкий фінансовий стан, оскільки коефіцієнт z був більшим за 2.9. У 2019 році 

коефіцієнт z зменшився і це свідчить, що найближчі 2-3 роки підприємству 

загрожує банкрутсво. 

У наступній таблиці 2.61 розглянемо показники діагностики ймовірності 

банкрутства за моделлю Спрінгейта. 

Таблиця 2.61 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ «Полтаваобленерго» 

за моделлю Спрінгейта 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,00 0,00 0,00 

х2 0,05 0,02 -0,14 

х3 0,16 0,05 -0,26 

х4 0,86 1,01 0,54 

z 0,60 0,51 -0,38 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Отже, аналізуючи наведені дані, можемо зробити висновок, що за 

моделлю Спрінгейта впродовж 2017-2019 років підприємство потенційно 

банкрут.  

У таблиці 2.62 розглянемо показники діагности ймовірності банкрутства 

обраного підприємства за моделлю Лісса. 

Таблиця 2.62 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ «Полтаваобленерго» 

за моделлю Лісса 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,51 0,48 0,37 

х2 0,05 0,02 -0,08 

х3 0,26 0,29 0,22 

х4 1,26 0,83 0,93 

z 0,0523 0,0499 0,0295 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, за моделлю Ліса на ПрАТ «Полтаваобленерго» впродовж 2017-

2018 років стійкий фінансовий стан, але погіршується і вже у 2019 році 

підприємству загрожує банкрутство. 

У наступній таблиці 2.63 розглянемо показники діагности ймовірності 

банкрутства обраного підприємства за моделлю Таффлера і Тішоу. 

Таблиця 2.63 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ «Полтаваобленерго» 

за моделлю Таффлера і Тішоу 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,15 0,04 -0,16 

х2 1,57 0,87 0,72 

х3 0,32 0,55 0,52 

х4 0,86 1,01 0,54 

z 0,48 0,40 0,19 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно моделі Таффлера і Тішоу то на АТ «Полтаваобленерго» 

впродовж 2017-2018 років мала ймовірність банкрутства та непогані 
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довгострокові перспективи, оскільки коефіцієнт z більший за 0,3. У 2019 році 

підприємству загрожує банкрутство. 

У таблиці 2.64 розглянемо показники діагности ймовірності банкрутства 

за моделлю Терещенка. 

Таблиця 2.64 

Показники діагностики ймовірності банкрутства АТ «Полтаваобленерго» 

за моделлю Терещенка 2017–2019 рр. 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

х1 0,03 0,02 0,06 

х2 1,74 1,92 1,95 

х3 0,05 0,03 -0,15 

х4 0,06 0,03 -0,24 

х5 0,04 0,04 0,08 

х6 1,48 1,98 1,21 

z 1,16 0,85 -2,26 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, згідно моделі Терещенка, то підприємство у 2017 році порушена 

фінансова стійкість, у 2018 існує загроза виникнення банкрутства і вже у 2019 

році підприємство майже збанкрутіло. 

Отже, у підсумку можна зробити такі висновки, що АТ 

«Полтаваобленерго» : 

 за моделлю Альтмана впродовж 2017-2018 років перебувало у стійкому 

фінансовому стані, а у 2019 році підприємству загрожувало банкрутство; 

 за моделлю Спрінгейта впродовж 2017-2019 років потенційний банкрут; 

 за моделлю Ліса впродовж 2017-2018 років у підприємства стійкий 

фінансовий стан, а у 2019 році підприємству загрожує банкрутство; 

 за моделлю Таффлера і Тішоу впродовж 2017-2019  років мала 

ймовірність банкрутства та непогані довгострокові перспективи; 

 за моделлю Терещенка у 2017 році порушена фінансова стійкість, у 2018 

існує загроза виникнення банкрутства і вже у 2019 році підприємство 

майже збанкрутіло. 
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Отже, здійснивши оцінку ймовірності настання банкрутства на трьох 

обраних підприємствах впродовж 2017 -2019 років для точної картини 

розробимо таблицю з результатами вище проаналізованими даними даного 

підпункті (таблиця 2.65). 

Таблиця 2.65 

Результати оцінки ймовірності настання банкрутства на ПАТ 

«Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго» 

впродовж 2017-2019 років  

Показники 

ПАТ 

"РІВНЕОБЛЕНЕРГО" 

АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Альтмана + / - + / - + / - + / - + / - + / - - - + 

Спрінгейта + + + + + + + + + 

Ліса - - - + + + - - + 

Таффлера,Тішоу - - - - - + - - - 

Терещенка + / - + / - - + / - + + - + + - + / - + + - + 

Джерело: розраховано автором на основі вище проаналізованих даних. 

Де: « - » - це стійкий фінансовий стан на підприємстві; 

 « + / - » - підприємство находиться в зоні невизначеності;  

« + + - » - існує загроза банкрутства; 

« + » - підприємство банкрут. 

Отже, за моделлю Альтмана у 2019 році АТ «Полтаваобленерго» 

загрожує банкрутство, тоді як інші два підприємства знаходяться у зоні 

невизначеності. 

Згідно моделі Спрінгейта то всі три підприємства потенційні банкрути, а 

за моделлю Ліса лише АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго» у 

2019 році. 

Згідно моделі Таффлера і Тішоу то банкрутство загрожує лише АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році. 

Модель Терещенка є найбільш точнішою та ясніше показує фінансове 

становище підприємства. Найгіршою ситуація за даною моделлю є на АТ 

«Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго». 
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Отже, провівши структурно-динамічний аналіз ПАТ «Рівнеобленерго», 

АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго» ми дізналися які складові 

формують їх баланс, та причини їх зміни в динаміці. 

Основними складовими, що формували активи ПАТ «Рівнеобленерго» 

впродовж 2017–2019 років є необоротні активи, а пасив в основному був 

сформований з власного капіталу. В загальному динаміка балансу ПАТ 

«Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019 років скоротилася на 528986 тис. грн. 

Основними складовими, що формували вартість майна АТ 

«Житомиробленерго» впродовж 2017-2019 років є необоротні активи,  а пасив – 

власний капітал. Впродовж 2018–2019 років на АТ «Житомиробленерго»  

зменшилися статті запасів, грошей та інших фінансових інвестицій, що 

свідчить про те що підприємство розраховується за своїми зобов’язаннями. 

Основними складовими, що формують активи АТ «Полтаваобленерго» 

упродовж досліджуваного періоду є необоротні активи, а пасив – поточні 

зобов’язання і забезпечення. Також впродовж 2018–2019 років спостерігається 

зменшення запасів та нерозподіленого прибутку. 

У 2019 році на АТ «Житомиробленерго» більша частка довгострокових 

зобов’язань ніж у ПАТ «Рівнеобленерго» на 5.34%, а на ПАТ «Рівнеобленерго» 

більша частка поточних зобов’язань ніж у АТ «Житомиробленерго» на 5.69%. 

У порівняні з попередніми двома аналізованими підприємствами, то на 

АТ «Полтаваобленерго» найбільша частка зобов’язань та забезпечень, що 

свідчить про ймовірність виникнення кризового становища на підприємстві.  

Отже, згідно аналізу трьох підприємств за абсолютними показниками, то 

найбільш кризове становище впродовж 2017-2019 років на АТ 

«Полтаваобленерго». Інші два підприємства мають впродовж аналізованого 

періоду змінювали тип фінансової стійкості і у 2017 році був нормальний 

фінансовий стан, у 2018 році нестійкий а вже у 2019 році критичний 

фінансовий стан. Критичний фінансовий стан свідчить, що підприємство 

знаходиться на межі банкрутства, а отже необхідно впровадити антикризове 

фінансове управління. 
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Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019 

років АТ «Полтаваобленерго» не змозі покрити всі свої зобов’язання власними 

коштами, тоді як ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Житомиробленерго» може 

покрити всі свої зобов’язання власними коштами та незалежне від 

короткострокових позикових джерел. Проте останнім двом підприємствам не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 

Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

то у 2019 році всі три підприємства у разі необхідності не змогли б  погасити 

негайно частку поточних зобов’язань, оскільки підприємствам було не 

достатньо матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових 

боргів у випадку необхідності їх розпродажу. 

Найбільший операційний цикл серед трьох аналізованих підприємств у 

2019 році на ПАТ «Рівнеобленерго», який впродовж аналізованого періоду 

зменшувався в динаміці, що є позитивним фактом. У інших двох підприємствах 

показник операційного циклу з від’ємним значенням, це свідчить про те, що 

підприємство ще не отримало всіх коштів від реалізації виробленої продукції 

оскільки зменшилася собівартість реалізованої продукції. 

Згідно показникам рентабельності, то у 2019 році ПАТ «Рівнеобленерго» 

є найбільш рентабельнішим, оскільки всі показник рентабельності у порівняні з 

попереднім роком зросли. Це свідчить, що відбулося зростання ефективності 

використання майнового потенціалу підприємства та ефективність 

інвестування коштів у звичайні акції підприємства. Тоді як на АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році динаміка показників рентабельності є 

позитивною окрім рентабельності за собівартістю продукції. Це свідчить, що 

підприємство більше витрачає грошей на собівартість продукції ніж отримує 

від неї прибутку. Динаміка показників рентабельності на АТ 

«Полтаваобленерго» у 2019 році є негативною та свідчить про зменшення 

ефективності використання майнового потенціалу підприємства. 

Здійснивши оцінку ймовірності настання банкрутства ми дійшли 

висновку, що: 
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 за моделлю Альтмана у 2019 році АТ «Полтаваобленерго» загрожує 

банкрутство, тоді як інші два підприємства знаходяться у зоні 

невизначеності;  

 згідно моделі Спрінгейта то всі три підприємства  потенційні 

банкрути, а за моделлю Ліса лише АТ «Житомиробленерго» та АТ 

«Полтаваобленерго» у 2019 році; 

 згідно моделі Таффлера і Тішоу то банкрутство загрожує лише АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році; 

  модель Терещенка є найбільш точнішою та ясніше показує фінансове 

становище підприємства. Найгіршою ситуація за даною моделлю є на 

АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго». 

Отже, здійснивши оцінку фінансового стану та ймовірності настання 

банкрутства на ПАТ «Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго» та АТ 

«Полтаваобленерго» ми бачимо, що підприємства потребують впровадження 

антикризового фінансового управління. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Визначення оптимальної структури капіталу підприємств 

 

При здійснені антикризового фінансового управління важливим аспектом 

є визначення оптимальної структури капіталу. Дана структура дозволить 

визначити пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує 

для здійснення своєї діяльності та встановити співвідношення між позиковими 

коштами та власними.  

І. О. Бланк вважає, що: «оптимальна структура капіталу – це таке 

співвідношення використання власних і залучених джерел, за якого 

забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом 

фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості, тобто 

максимізується його ринкова вартість» [56, c.324]. 

В.О. Подольська та О.В. Яріш дають таке визначення оптимізації 

структури капіталу «Оптимізація структури капіталу – це таке співвідношення 

між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша 

пропорційність між дохідністю і фінансовою стійкістю підприємства» [57, с. 

355]. 

У науковій економічній літературі сьогодні можна знайти три основні 

методи оптимізації структури капіталу залежно від різних критеріїв. 

Оптимізація структури капіталу здійснюється за критерієм: 

1. максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності; 

2. мінімізації середньозважених витрат на капітал; 

3. мінімізації рівня фінансових ризиків. 

На теперішній момент немає єдиного чіткого критерію оптимізації 

структури капіталу. Кожен з методів має ряд переваг і недоліків, які необхідно 

враховувати. 
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Перший метод ґрунтується на розрахунках рівня рентабельності власного 

капіталу при різній структурі капіталу. Гранична межа використання 

позикового капіталу для конкретного підприємства визначається на підставі 

ефекту фінансового левериджу. Позитивний ЕФЛ свідчить про отримання 

додаткового прибутку на кожну одиницю додатково залученого позикового 

капіталу. Це означає, доки рентабельність активів перевищує відсотки за 

позики, рентабельність власного капіталу зростає, проте, деяка частка 

заборгованості в структурі капіталу зростає. Одночасно зі збільшенням частки 

позикового капіталу зростають фінансові ризики і в подальшому втрати 

прибутку підприємства за рахунок збільшення витрат на позиковий капітал і 

зниження фінансової стійкості. Обсяг позикового капіталу підприємства 

обмежується готовністю кредиторів надавати позики і чим більша частка позик 

в структурі капіталу, тим вище ризик неповернення цих коштів і тим вища 

плата за використання таких коштів [58, с. 117]. 

Отже, за цим методом можна точно визначити доцільність і можливі 

обсяги використання позикового капіталу за відомого рівня витрат на нього та 

рентабельності активів, але він не враховує обсяг витрат на залучення власного 

капіталу підприємством (а саме вони описують можливість і доцільність 

залучення власного капіталу) та потребу підприємства у довгострокових 

джерелах фінансування. 

Метод мінімізації середньозважених витрат на капітал ґрунтується на 

оцінці витрат на власний і позиковий капітал за різних умов їх формування та 

обслуговування. Визначення оптимальної структури капіталу здійснюється за 

найменшими витратами на його залучення. Тобто, організація приймає 

фінансово-інвестиційні рішення, якщо рівень їх рентабельності не нижче 

поточного значення показника середньозважених витрат на капітал – WACC 

(Weight average cost of capital).  

Недоліком визначення оптимальної структури капіталу за WACC є те, що 

найдешевший спосіб ведення господарства не є запорукою його ефективної 

діяльності. Проте, формування оптимальної структури капіталу за критерієм 
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мінімізації його вартості може призвести до втрати підприємством своєї 

фінансової стійкості. Адже, як правило, вартість власного капіталу 

підприємства є вищою, ніж позикового, і звичайно політика формування 

фінансових ресурсів буде акцентована переважно на використання залучених 

коштів. Позиковий капітал призводить до зростання ринкової вартості тільки за 

умови його ефективного використання [59]. 

Отже, цей метод базується на мінімізації витрат на капітал і враховує 

вартість залучення власного і позикового капіталу, проте не враховує 

результативність діяльності підприємств та потребу підприємства у 

довгострокових джерелах фінансування. 

Метод мінімізації рівня фінансових ризиків дозволяє визначити, скільки 

позикових і власних коштів можна залучити без порушення фінансової 

стійкості і платоспроможності компанії, а також як зміна пропорцій власного і 

позикового капіталу позначиться на прибутку. Алгоритм цього методу: 

1) визначити найуспішніші періоди (місяць або квартал) за минулий 

звітний рік за максимальним прибутком; 

2) розрахувати за вибраний період показники платоспроможності, 

фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними засобами, 

простроченої кредиторської заборгованості у пасивах; 

3) порівняти розраховані показники з нормативними й обрати найкращі. 

Визначити співвідношення власного і позикового капіталу як 

оптимальне в тому періоді, в якому показники фінансової стійкості і 

платоспроможності найбільш наближені до нормативних [60]. 

Основний плюс цього методу –простота і зрозумілість, адже за ним 

найкраще співвідношення власного і позикового капіталу те, яке призводить до 

найкращих результатів діяльності підприємства. 

Недоліками цього методу є: загальний характер рекомендацій і орієнтація 

на нормативні (орієнтовно оптимальні) показники платоспроможності та 

фінансової стійкості, які можуть відрізнятись для окремих компаній; орієнтація 

на абсолютне значення прибутку, а не рентабельність власного капіталу. 
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Спочатку у таблиці 3.1 розглянемо динаміку фінансового левериджу ПАТ 

«Рівнеобленерго» за 2017-2019 роки. 

Таблиця 3.1 

Динаміка ефекту фінансового левериджу ПАТ «Рівнеобленерго» за 2017-

2019 роки 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютний приріст Темп приросту,% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування, тис. грн. 
145638 108926 196787 -36712 87861 -25.21 80.66 

Середньорічна вартість 

капіталу (активів), тис. 

грн. 

1908911.50 1778282.00 1802009.50 -130629.5 23727.5 -6.84 1.33 

Середньорічна вартість 

власного капіталу, тис. 

грн. 

1328702 1403353.50 1511282.50 74651.5 107929 5.62 7.69 

Середньорічна вартість 

позикового капіталу, тис. 

грн. 

580209.5 374928.50 290727.00 -205281 -84201.5 -35.38 -22.46 

Витрати з податку на 
прибуток 27238 19 295 35 534 

-7943 16239 -29.16 84.16 

Економічна 

рентабельність активів, % 11.08 9.28 11.20 
-1.80 1.93 -16.26 20.77 

Плече фінансового 

левериджу 0.44 0.27 0.19 
-0.17 -0.07 -38.82 -28.00 

Податковий щит 0.81 0.82 0.82 0.01 0.00 1.22 -0.42 

Фінансові витрати, тис. 

грн. 65825 56027.00 5081.00 
-9798.00 -50946.00 -14.88 -90.93 

Ставка за кредит, % 11.35 14.94 1.75 3.60 -13.20 31.72 -88.30 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування та сплати 

відсотків, тис. грн. 211463.00 164953.00 201868.00 

-46510.00 36915.00 -21.99 22.38 

ЕФЛ, % -0.09 -1.25 1.49 -1.15 2.74 1212.66 -219.62 

Диференціал -0.27 -5.67 9.45 -5.40 15.12 2019.72 -266.83 

Частка ВК, % 69.61 78.92 83.87 9.31 4.95 13.38 6.27 

Частка ПК, % 30.39 21.08 16.13 -9.31 -4.95 -30.63 -23.48 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

У 2019 році підприємство отримувало вигоду від використання позикових 

коштів. Приріст рентабельності власного при цьому становив 1,49%. Подальше 

нарощення довгострокових позик могло забезпечити підприємству ще більше 

зростання рентабельності власного капіталу. При цьому максимальний ефект 

фін левериджу міг бути досягнутий при частці власного капіталу 20%, а 

позикового - 80%. Проте це також означало б надмірний фінансовий ризик. З 

точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного рівня оптимальною 

структурою капіталу слід вважати 60% власного капіталу та 40% позикового. 
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Однак доцільними є залучення лише довгострокових позик. Це дасть змогу 

наростити стабільні джерела фінансування підприємства та якісно покращити 

тип його фінансової стійкості. При цьому запаси будуть сформовані за рахунок 

стабільних джерел і погашення позик не зумовить порушення стабільності 

діяльності підприємства. При цьому керівництву слід також постійно 

контролювати формування прибутку. 

Розрахунок оптимальної структури капіталу за критерієм максимальної 

рентабельності власного капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році подано у 

додатку К. 

У наступній таблиці 3.2 розглянемо динаміку ефекту фінансового 

левериджу АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2017-2019 роки. 

Таблиця 3.2 

Динаміка ефекту фінансового левериджу АТ «Житомиробленерго» за 

2017-2019 роки 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютний приріст 
Темп 

приросту,% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування, тис. грн. 
208822 124978 37477 -83844 -87501 -40.15 -70.01 

Середньорічна вартість 

капіталу (активів), тис. грн. 
4223330.50 5970286.50 6925259.00 1746956 954972.5 41.36 16.00 

Середньорічна вартість 

власного капіталу, тис. грн. 
3727306.5 5224340.00 6674722.50 1497033.5 1450382.5 40.16 27.76 

Середньорічна вартість 

позикового капіталу, тис. грн. 
496024 745946.50 250536.50 249922.5 -495410 50.39 -66.41 

Витрати з податку на 
прибуток 43785 22 663 5 567 

-21122 -17096 -48.24 -75.44 

Економічна рентабельність 

активів, % 6.64 2.94 0.59 
-3.70 -2.34 -55.77 -79.80 

Плече фінансового 

левериджу 0.13 0.14 0.04 
0.01 -0.11 7.29 -73.71 

Податковий щит 0.79 0.82 0.85 0.03 0.03 3.59 4.01 

Фінансові витрати, тис. грн. 71608 50359.00 3615.00 -21249.00 -46744.00 -29.67 0.00 

Ставка за кредит, % 14.44 6.75 1.44 -7.69 -5.31 -53.24 0.00 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування та сплати 

відсотків, тис. грн. 280430.00 175337.00 41092.00 

-105093.00 -134245.00 -37.48 -76.56 

ЕФЛ, % -0.82 -0.45 -0.03 0.37 0.42 -45.63 -93.91 

Диференціал -7.80 -3.81 -0.85 3.98 2.96 -51.08 -77.73 

Частка ВК, % 88.26 87.51 96.38 -0.75 8.88 -0.85 10.14 

Частка ПК, % 11.74 12.49 3.62 0.75 -8.88 6.38 -71.05 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 
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Розрахунок ефекту фінансового левериджу показав, що АТ 

«Житомиробленерго» мав від’ємне значення, що оцінюється негативно. Це 

сталося у зв’язку з тим, що підприємство залучало дуже дорогі кредити у 

порівняні з економічною рентабельністю активів. Також спостерігається, що 

впродовж 2017-2019 років економічна рентабельність була значно меншою у 

порівняні з середньою процентною ставкою за кредитами. 

У наступній таблиця 3.3 проаналізуємо динаміку ефекту фінансового 

левериджу для АТ «Полтаваобленерго». 

Таблиця 3.3 

Динаміка ефекту фінансового левериджу АТ «Полтаваобленерго» за 

2017-2019 роки 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Абсолютний 

приріст 

Темп 

приросту,% 
2018/ 
2017 

2019 
/2018 

2018/ 
2017 

2019 
/2018 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування, тис. грн. 

126435 61779 291151 -64656 229372 -51.14 371.28 

Середньорічна вартість 
капіталу (активів), тис. грн. 

1019709.00 1126771.00 1034896.50 107062 -91874.5 10.50 -8.15 

Середньорічна вартість 

власного капіталу, тис. грн. 

1019709 1126771.00 1034896.50 107062 -91874.5 10.50 -8.15 

Середньорічна вартість 

позикового капіталу, тис. грн. 

0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 

Витрати з податку на 

прибуток 

3893 13 224 19 680 9331 6456 239.69 48.82 

Економічна рентабельність 

активів, % 

12.40 5.48 28.13 -6.92 22.65 -55.78 413.12 

Плече фінансового левериджу 0.00 0.00 0.00 - - - - 

Податковий щит 0.97 0.79 0.93 -0.18 0.15 -18.91 18.63 

Фінансові витрати, тис. грн. 0.00 0.00 0.00 - - - - 

Ставка за кредит, % 0.00 0.00 0.00 - - - - 

Прибуток (збиток) до 

оподаткування та сплати 

відсотків, тис. грн. 

126435.00 61779.00 291151.00 -64656.00 229372.00 -51.14 371.28 

ЕФЛ, % - - - - - - - 

Диференціал 12.40 5.48 28.13 - - - - 

Частка ВК, % 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Частка ПК, % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й. 

Отже, АТ «Полтаваобленерго» впродовж аналізованого періоду не 

залучало позикові кошти. Можливо це відбулося у зв’язку з тим, що 

підприємство не зарекомендувало себе для кредиторів як надійного 

позичальника. Проте економічна рентабельність станом на 2019 рік становила 
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28.13%. При цьому максимальний ефект фін левериджу міг бути досягнутий 

при частці власного капіталу 5%, а позикового - 95%, але це означало б 

надмірний фінансовий ризик. З точки зору зведення фінансового ризику до 

прийнятного рівня оптимальною структурою капіталу слід вважати 45% 

власного капіталу та 55% позикового.  

Розрахунок оптимальної структури капіталу за критерієм максимальної 

рентабельності власного капіталу АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році подано у 

додатку К. 

Проаналізувавши динаміку ефекту фінансового левериджу трьох обраних 

підприємств можна зробити такі висновки: 

1) З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного рівня 

оптимальною структурою капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році слід 

вважати 60% власного капіталу та 40% позикового. Однак доцільними є 

залучення лише довгострокових позик. Це дасть змогу наростити стабільні 

джерела фінансування підприємства та якісно покращити тип його фінансової 

стійкості. При цьому запаси будуть сформовані за рахунок стабільних джерел і 

погашення позик не зумовить порушення стабільності діяльності підприємства. 

При цьому керівництву слід також постійно контролювати формування 

прибутку. 

2) Динаміка показників ефекту фінансового левериджу АТ 

«Житомиробленрго» є негативною і свідчить про те, що підприємство залучало 

дуже дорогі кредити у порівняні з економічною рентабельністю активів. 

3) АТ «Полтаваобленерго» впродовж аналізованого періоду не залучало 

позикові кошти. З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного 

рівня оптимальною структурою капіталу АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році 

слід вважати 45% власного капіталу та 55% позикового.  

 

3.2.Покращення технічного стану основних засобів підприємств 
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На ефективність діяльності підприємства впливає технічний стан наявних 

у них основних засобів, адже це є складовою виробничих ресурсів, які 

використовуються в процесі діяльності підприємства. 

У попередньому розділі ми проаналізували технічний стан основних 

засобів і виявили, що незважаючи на зростання в частці необоротних активів 

основних засобів - їх придатність на деяких підприємствах зменшилася. Тому 

підприємства потребують покращення стану основних засобів. 

Станом на 2020 рік ПАТ «Рівнеобленерго» забезпечувала 

електропостачанням понад 400 тис. споживачів. При цьому у підпорядкуванні 

підприємства знаходиться 35 ПС 110 кВ сумарною трансформаторною 

потужністю 794.6 МВА та 91 ПС 35 кВ сумарною трансформаторною 

потужністю 422.63 МВА. 

Для покращення технічного стану основних засобів ПАТ 

«Рівнеобленерго» необхідно провести оновлення та реконструювання основних 

засобів. 

Щодо технічного стану підстанцій, то станом на 2020 рік на підприємстві 

необхідно провести заміну трансформаторів, що підприємством і планується 

зробити до 2024 року. 

Підприємству необхідно замінити трансформатори, що 

 працювали більше 50 років (31 шт.); 

 відпрацювали від 40 до 49 років (60 шт.); 

 відпрацювали від 30 до 39 років (73 шт.); 

 відпрацювали від 25 до 29 років (18 шт.); 

 потребують заміни (12 шт.). 

Також підприємство потребує реконструювання високовольтного 

обладнання.. Станом на кінець 2020 року їх загальна кількість, яку потрібно 

реконструювати складає 1640 шт.. Туди входить масляні та вакуумні вимикачі 

110 кВ, 35 кВ та 10 кВ. 

Щодо технічного стану ліній електропередавання то ефективним буде 

замінити лінії електропередачи на дерев’яних опорах. 
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Оновлення обладнання на підприємстві ведеться явно не в достатньому 

об’ємі в результаті чого кількість обладнання, яке відпрацювало свій проектний 

ресурс працездатності, буде збільшуватися з кожним роком. Це стає причиною 

процесу деградації електромережевого потенціалу обленерго. Експлуатація 

зношеного обладнання призводить до збільшення частоти і тривалості 

планових і аварійних ремонтів, що в свою чергу призводить до збільшення 

кількості збоїв в енергопостачанні, до погіршення техніко-економічних 

показників окремих підприємств та галузей в цілому. Враховуючи те, що для 

реконструкції і технічного переоснащення діючих підстанцій необхідні значні 

фінансові інвестиції та довгий період часу, збільшення кількості об’єктів, які 

відпрацювали свій ресурс працездатності буде загрожувати здатності галузі 

забезпечити безперебійну роботу. 

Масове старіння електромережевих об’єктів і обладнання приводить до 

значного збільшення затрат підприємства на підтримання працездатності ПЛ і 

ПС, підвищенню використання техніки, конструкцій, матеріалів, збільшенню 

чисельності обслуговуючого персоналу для проведення планових та 

позапланових оглядів, поточних і аварійних ремонтів. 

Виконання комплексної реконструкції об’єктів дозволить, крім 

підвищення надійності і працездатності магістральних мереж, істотно знизи 

втрати потужності за рахунок застосування обладнання з кращим технічним 

оснащенням. 

Отже, з метою покращення технічного стану основних засобів ПАТ 

«Рівнеобленерго» необхідно побудувати об’єкти системи розподілу потреба 

яких визначена ОСП відповідно до вимог підтримання належного рівня 

операційної безпеки відсутні. Також підприємству необхідно збільшити основні 

засоби закупивши перетворювачі потужності двох направлень, 

трансформатори, впровадження сучасних автоматичних комплексів по аналізу 

та запобіганню кібератакам, планується також закупівля відповідного 

програмного забезпечення для забезпечення всіх вимог Кодексу системи 

передачі тощо. 



116 

Необхідно впровадити на підприємстві SCADA системи, що має змогу 

взаємодіяти між собою за уніфікованими протоколами обміну даними та 

керуючими сигналами, для забезпечення узгодженого адаптивного управління 

на всіх рівнях, з залученням результатів моделювання в реальному часі. 

Забезпечення повної спостережної мереж для запобігання аварій, оптимізації 

навантажень, зменшення втрат тощо; організація автоматичної актуалізації 

моделей мереж даними про поточний стан комутаційних апаратів на 

підстанціях передаючих та розподільчих електричних мереж [61]. 

Отже, здійснивши ряд завдань щодо покращення технічного стану 

основних засобів дозволить ПАТ «Рівнеобленерго» перейти на значно вищий 

ступіть сталої роботи системи і надійного та якісного електропостачання 

споживачів, скоротити технологічні витрати електроенергії та на її 

транспортування електромережами, скоротити витрати обслуговування, 

контроль і ревізію обладнання тощо. Для виконання процесу покращення 

технічного стану основних засобів підприємство планує залучати зовнішнє 

фінансування. 

В підпорядкуванні АТ "Житомиробленерго" знаходиться 51 ПС 110 кВ 

сумарною трансформаторною потужністю 1476,6 МВА та 143 ПС 35 кВ 

сумарною трансформаторною потужністю 627,9 МВА.  

Динаміка показників технічного стану основних засобів ПЛ 35 та 110 кВ 

показав, що лінії електропередавання 35- 110 кВ АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

мають оцінку технічного стану "добрий" або "задовільний". Проте, є значна 

кількість ПЛ, що відпрацювали більше 50 років (деякі ПЛ 35 кВ відпрацювали 

навіть більше 60 років). 

На сьогоднішній день Житомирська область характеризується значними 

темпами впровадження генерації з використанням відновлювальних джерел 

енергії. Станом на 2020 рік АТ "Житомиробленерго" видано технічних умов на 

приєднання для ВДЕ сумарною потужністю 345,28 МВт. 

Щодо покращення технічного стану основних засобів АТ 

"Житомиробленерго" то згідно аналізу технічного стану ПЛ 35 та 110 кВ, 
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першочергової реконструкції потребує ПЛ 35 кВ Олевськ – Лопатичі, оскільки 

дана ПЛ знаходиться в незадовільному технічному стані. 

Відповідно до статистичних даних за 2018-2019 роки по АТ 

«Житомиробленерго» найбільше значення індексу середньої тривалості довгих 

перерв в електропостачанні SAIDI зафіксовано на рівні напруги 6-10 кВ. 

Так в 2019 році в мережах АТ «Житомиробленерго» відбулось 451 

відключення на ПЛ 6- 20 кВ з пошкодженням проводів та 890 відключень без 

пошкодження лінійних елементів. Вказані відключення переважно були 

спричинені падінням гілок та стовбурів дерев на проводи ПЛ. Це насамперед 

пов’язано з тим, що значна частина ПЛ 6-10 кВ на території Чернігівської 

області проходить по територіях лісів, парків та лісопаркових зон, при цьому 

власники земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, не 

виконують належний догляд за цими насадженнями.  

Окрім того на SAIDI впливає час, який витрачається на пошук та 

локалізацію пошкодженої ділянки мережі, а також відсутність повної 

телемеханізації об’єктів електричних мереж. 

 В зв’язку з вищевикладеним на АТ «Житомиробленерго» необхідно 

здійснити виконання комплексу заходів в рамках реалізації Програми ремонтів 

(за рахунок коштів ремонтного фонду) спрямованих на зменшення SAIDI, 

зокрема: 

 збільшення обсягів розчищення трас ПЛ 6-10 кВ від порослі зелених 

насаджень, в тому числі й за рахунок залучення до робіт підрядних 

спеціалізованих організацій; 

 впровадження в мережах 6-10 кВ пристроїв автоматичного 

секціонування для зменшення кількості відключених споживачів, 

пришвидшення їх резервування та локалізації пошкодженої ділянки 

ПЛ; 

 встановлення на ПЛ 6-10 кВ покажчиків пошкодженої ділянки 

(індикаторів короткого замикання) для зменшення часу на пошук 

місця пошкодження; 
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 відновлення резервних перемичок на ПЛ 6-10 кВ для забезпечення 

можливості резервування ПЛ та мінімізації часу знеструмлення 

споживачів. 

Підприємство необхідно поповнити запаси основних засобів закупивши 

мережеве обладнання, портативних комп’ютерів, сервери ОКІ, нових джерел 

безперебійного живлення, зовнішньо-мережевого сховища, цифрової АТС для 

РЕМ тощо [62]. 

Отже, для покращення технічного стану основних засобів АТ 

«Житомиробленерго» необхідно здійснити реконструкції електромережевого 

обладнання: 

 Т-1 потужністю 16 МВА на ПС 110 кВ "Коростишів" (перевантаження в 

аварійному режимі – 106%; в експлуатації 43 роки);  

 Т-1 та Т-2 потужністю 25 МВА кожен на ПС 110 кВ "Смолянка" 

(перевантаження в аварійному режимі – 113%; Т-1 та Т-2 в експлуатації 43 

роки);  Т-1 потужністю 2,5 МВА на ПС 35 кВ "Ємільчине" (перевантаження в 

аварійному режимі – 111%; Т-1 в експлуатації 43 рік). 

Територія, на якій АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснює свою 

діяльність, становить близько 28,748 тис. км2 (4,76% території України). 

Загальна кількість споживачів електричної енергії – 720 242 споживачів. 

Надійність електропостачання споживачів залежить від технічного стану 

електричної мережі. 

На підприємстві незадовільний стан електричної мережі, що пов’язане з 

значним терміном експлуатації основного електротехнічного обладнання 

(середній термін біля 35-40 років), електрична мережа АТ «Полтаваобленерго» 

потребує поступового оновлення (модернізації). Подальша експлуатація 

морально та фізично застарілого обладнання може призвести до аварійних 

відключень цього обладнання і, як наслідок, зниження надійності 

електропостачання споживачів.  

Окрім того в мережі АТ «Полтаваобленерго» наявна значна кількість 

ВД/КЗ, ремонт яких ускладнений відсутністю випуску запчастин до них 
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(зазначене обладнання давно не використовується при новому будівництві). 

Наявність таких елементів в мережі значно знижує її надійність.  

Також в багатьох ПС 35 кВ відсутнє секціонування шин 35 кВ, що 

призводить до ускладнення експлуатації і, як наслідок, збільшення часу 

відновлення мережі. Наявність протяжних транзитів 35-110 кВ призводить до 

зниження надійності електропостачання в аварійних режимах відключення 

головних ділянок цих транзитів (низькі рівні напруги на кінцевих підстанціях). 

Необхідне посилення мережі або встановлення пристроїв компенсації 

реактивної потужності.  

Слід зауважити, що на балансі енерго-компанії знаходиться велика 

кількість морально та фізично зношеного обладнання, термін експлуатації 

якого вже скінчився і яке потребує зміни. Але, внаслідок недостатнього 

фінансування та значної кількості такого обладнання, підприємство не в змозі 

виконати весь обсяг необхідної реконструкції та зміни у відповідні терміни. Це 

приводить до збільшення кількості технологічних порушень в мережі 10(6) кВ. 

Враховуючи те, що ЛЕП 10(6) кВ мають найбільший вплив на показники 

надійності SAIDI та SAIFI, це так само призводить до погіршення показників 

надійності в цілому по підприємству [63]. 

У зв’язку з тим, що на підприємстві відсутні прилади аналізу показників 

якості електроенергії це не дозволяє конкретно виявити причину відхилень 

показників якості електроенергії від нормативних. 

Тому для покращення технічного стану основних засобів АТ 

«Полтаваобленерго» необхідно закупити переносні прилади фіксації показників 

якості електроенергії: 

 для вимірювання на шинах середньої напруги підстанції ВН/СН 

та СН/СН сертифіковані прилади класу "А"; 

 для вимірювань на шинах низької напруги підстанції СН/НН та 

для реагування на скарги споживачів сертифіковані приладу 

класу "S".  
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На вузлових підстанціях 110 (150) кВ встановити стаціонарні прилади 

фіксації/аналізу показників якості електроенергії класу "А". Під час 

реконструкції або технічного переоснащення підстанцій встановлювати 

стаціонарні прилади аналізу показників якості електроенергії. 

Також для достовірного обліку споживання електроенергії необхідно 

впровадити на АТ «Полтаваобленерго» автоматизованої системи обліку 

електроенергії. На підприємстві впроваджено в експлуатацію декілька 

незалежних автоматизованих систем обліку електроенергії побутових 

споживачів: SMART IMS та Raconet, проте в цілому рівень автоматизації точок 

обліку електроенергії знаходиться на низькому рівні.  

Тому з метою покращення системи обліку електричної енергії необхідно 

впровадити на підприємстві багатофункціональних лічильників з дистанційною 

передачею даних, а також заміна всіх лічильників класом точності 2.5 ( 

загальна кількість яких становить 57763 шт.). 

З метою створення технічно та економічно обґрунтованого прогнозу 

розвитку мереж підприємства визначені необхідні обсяги нового будівництва, 

реконструкції та модернізації електричних мереж 6-150 кВ АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".  

Необхідність реконструкції електричних мереж пов’язана, із суттєвим 

збільшенням навантаження та необхідністю заміни морально та фізично 

зношеного обладнання. Існуючі електричні мережі не в змозі забезпечити 

якісне енергопостачання споживачів, враховуючи інтенсивний розвиток 

соціальної інфраструктури.  

З урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду експлуатації та 

розвитку РЕМ під час проведення реконструкції існуючих об’єктів РЕМ, 

необхідно переходити на більш високий ступінь номінальної напруги: із 6-10 

кВ на 35(20) кВ. При виконанні великих обсягів реконструкції (відновлення) 

об’єктів РЕМ необхідно розглядати варіанти переведення діючих РЕМ на більш 

високий ступінь номінальної напруги зменшуючи кількість трансформацій. 
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Проте великий обсяг розподільних електричних мереж в Україні та 

значний обсяг необхідних капіталовкладень не дозволяє говорити про 

одночасне переведення всіх мереж на новий рівень напруги. Мова може іти про 

перехідний період, протягом якого існуючі розподільні мережі 6 (10) кВ будуть 

поступово доповнюватись та замінюватись мережами 20 кВ. 

 Запровадження мереж напругою 20 кВ дозволяє краще оптимізувати 

режим електропостачання, покращити структуру і здатність живлення 

розподільчих мереж, знизити щільність навантаження ліній та підстанцій, 

зменшити використання земельних ресурсів необхідних для підстанцій, знизити 

втрати потужності та використання кольорових металів, покращити якість 

напруги, при стрімкому збільшенні навантаження.  

При переведенні мереж 6 (10) кВ на напругу 20 кВ підприємству 

необхідно керуватись критерієм мінімуму сумарних затрат при порівнянні 

переведення мережі на напругу 20 кВ та реконструкції на поточній напрузі 

мережі 6(10) кВ. 

Окрім технічних питань щодо перевлаштування розподільних мереж 

доведеться вирішувати й інші не менш важливі питання, а саме: 

 зміни власності абонентських об’єктів; 

 додаткового землевідведення (для можливості виконання 

реконструкції діючих об’єктів та розширення їх будівельних 

конструкцій, а також будівництва нових мереж). 

Отже, для покращення технічного стану основних засобів АТ 

«Полтавобленерго» необхідно здійснити такі заходи: 

 вдосконалення системи розрахункового обліку електроенергії по 

межі балансової належності зі споживачами; 

 встановлення закритих комплексів обліку електроенергії з 

електронними лічильниками з підключенням до мережі ізольованим дротом; 

 ліквідація без облікового споживання електроенергії у побутових 

споживачів; 
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 заміна однофазних електролічильників з простроченим терміном 

Держповірки; 

  заміна трифазних електролічильників з простроченим терміном 

Держповірки ; 

  заміна однофазних електролічильників класу 2,5; 

 встановлення магнітних індикаторів у побутових та юридичних 

споживачів; 

 проведення закриття доступу та пломбування трансформаторів 

струму та до облікових ланцюгів у споживачів одноразовими пломбами; 

 проведення рейдів по виявленню крадіжок та щомісячним зняттям 

показів електролічильників; 

 реконструкція електричних мереж 0,4 кВ з заміною неізольованого 

на ізольований само утримуючий дріт у населених пунктах. 

Для впровадження модернізації та реструктуризації основних засобів у 

підприємства не має достатньо коштів, тому необхідно залучати зовнішнє 

фінансування для реалізації заходів плану. 

Отже, технічний стан основних засобів на підприємстві має вагоме 

значення у його діяльності і впливає на його прибутковість. Всі три 

підприємства при здійсненні своєї діяльності використовують обладнання яке 

вже у виробництві 20 – 60 років. Згідно аналізованих підприємств то найгірший 

стан основних засобів на АТ «Полтаваобленерго», що і пояснює зростання 

поточних зобов’язань та забезпечень на підприємстві. На інших двох 

аналізованих підприємствах технічний стан основних засобів кращий, проте 

також потребує покращення. 

З метою покращення технічного стану основних засобів на підприємствах 

ми запропонували ряд пропозицій щодо модернізації та реконструкції 

обладнання. 

Покращення технічного стану основних засобів дасть можливість 

підприємствам: 
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 перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи та якісного 

електропостачання споживачів; 

 скоротити технологічні витрати електроенергії; 

 скоротити витрати на контроль, обслуговування та ревізію 

обладнання; 

 підвищити комунікаційний і механічний ресурс; 

 при впроваджені вакуумних та елегазових вимикачів дозволить 

підприємствам виключити можливість забруднення довкілля; 

 зменшити пожежо- та вибохонебепеку тощо. 

 

3.3. Формування механізму управління фінансовою безпекою 

підприємств 

 

В розвитку сучасних умові існування підприємств, яким постійно 

загрожую небезпека як від зовнішніх так і від внутрішніх чинників, 

актуальності набуває формування механізму управління фінансовою безпекою. 

Побудова системи фінансової безпеки є важливим рішенням у процесі 

створення максимального захисту підприємств як основи їх ефективної 

фінансово – господарської діяльності та розвитку. 

І.О. Бланк вважає, що: « фінансова безпека підприємства – це кількісно і 

якісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує 

стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 

від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього 

характеру, параметри яких визначаються на основі його фінансової філософії і 

створюють необхідні передумови фінансової підтримки його сталого розвитку 

в поточному й перспективному періоді» [64]. 

Тоді як Р. С. Папехіна вважає, що : «фінансова безпека визначає певний 

стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходитися підприємство для 

реалізації своєї стратегії, характеризується можливістю підприємства 

протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам» [65]. 
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Отже, механізм фінансової безпеки підприємства включає сукупність 

функцій, принципів і методів, цілей, взаємодія яких забезпечує ефективне 

функціонування системи безпеки. 

Оскільки підприємства унікальні за своєю фінансово – господарською 

діяльністю та зовнішнього його середовища, то відповідно кожен механізм 

управління фінансовою безпекою таких підприємств буде унікальним. 

Щоб своєчасно ідентифікувати моменти виникнення загроз фінансової 

безпеки підприємства, то необхідно щоб на підприємстві були чітко сформовані 

та налагоджені комунікаційні зв’язки. Бухгалтери, аудитори, аналітики, 

фінансові менеджери та інші працівники, які отримують та опрацьовують 

обліково-аналітичну інформацію мають підпорядковуватися своїм керівникам 

структурних підрозділів, а ті в свою чергу керівнику підприємства. 

Варто зазначити, що управління фінансовою безпекою здійснюється з 

метою захисту від негативних дій внутрішніх та зовнішніх загроз для 

досягнення пріоритетних фінансових інтересів. 

Сам процес формування механізму управління фінансовою безпекою 

здійснюються у таких етапах: 

1. Формування організаційної структури на підприємстві із визначенням 

обов’язків, завдань та формуванням комунікаційних зав’язків. 

2. Організація обліково-аналітичної системи шляхом з метою зменшення 

фінансових ризиків та своєчасне виявлення ключових внутрішніх та 

зовнішніх загроз. 

3. Визначення поточного рівня фінансової безпеки підприємства, та 

виявлення загроз та ризиків на підприємстві. 

4. Прогнозування зміни зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства, щоб запобігти виникнення та зменшити дію ключових 

загроз. 

5. Впровадження на підприємстві захисних заходів з метою регулювання 

фінансової безпеки підприємства. 

6. Контроль рівня фінансової безпеки підприємства. 
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Отже, кожен етап є важливим і про формуванні фінансової безпеки 

підприємств необхідно дотримуватися послідовності дій. 

Розглянемо основні заходи підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємства за її функціональними складовими. 

З метою покращення бюджетно-податкової складової фінансової безпеки 

підприємства можна здійснити такі заходи: 

 підвищити рівень кваліфікації працівників, що допоможе зменшити 

кількість помилок під час складання фінансової звітності та 

сприятиме зменшенню штрафних санкцій; 

 зміна системи оподаткування підприємства ( дозволить 

мінімізувати податкові платежів до різних бюджетних рівнів); 

 формування ефективної податкової політики підприємства 

(мінімізація податків на основі максимального використання 

можливостей податкового законодавства). 

З метою покращення грошової складової фінансової безпеки 

підприємства можна здійснити такі заходи: 

 формування ефективної системи управління валютними ризиками, 

що допоможе зменшити фінансові витрати під впливом коливань 

валютних курсів; 

 синхронізувати грошові потоки підприємства ( це дозволить 

уникнути дефіциту готівки, вивільнить частину грошових коштів і 

використати їх для отримання додаткового доходу); 

 контроль за витратами грошових коштів; 

 капіталізація тимчасово вільних залишків грошових коштів. 

Щодо покращення фінансової безпеки підприємства за рахунок 

інвестиційної складової, то можна здійснити такі заходи: 

 формування системи моніторингу інвестиційних проектів, що 

допоможе підприємству мінімізувати інвестиційні ризики та 

відповідно підвищить прибутковість інвестиційних операцій 

підприємства; 
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 формування ефективної інвестиційної політики підприємства 

дозволить підвищити інвестиційну привабливість організації, 

підвищити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства; 

 вибір надійних партнерів ( зменшить можливі витрати). 

З метою покращення кредитної складової фінансової безпеки 

підприємства можна здійснити такі заходи: 

 формування ефективної кредитної політики підприємства 

(допоможе зменшити дебіторську заборгованість); 

 управління простроченою дебіторською заборгованістю; 

 зменшення обсягу позикового капіталу та підвищення фінансової 

самостійності підприємства. 

З метою покращення страхової складової фінансової безпеки 

підприємства можна здійснити такі заходи: 

 підвищити рівень страхового захисту підприємства, що допоможе 

мінімізувати витрати підприємства під час настання страхових 

випадків; 

 співпраця з фінансового стійкими страховиками. 

Отже, у зальному розглянувши заходи підвищення фінансової безпеки 

підприємства тепер визначимо заходи для ПАТ «Рівнеобленерго», АТ 

«Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго». 

Проаналізувавши фінансовий стан ПАТ «Рівнеобленерго» у 

попередньому розділі роботи, ми бачимо, що за різними моделями оцінки 

ймовірності банкрутства на підприємстві присутній нестійкий фінансовий стан, 

а також існує загроза банкрутства. Підприємство станом на кінець 2019 року 

перебуває у нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить 

від заходів, які здійснює Уряд України.  

Основна господарська діяльність підприємства зосереджена на території 

України. Законодавство, що впливає на діяльність підприємства в Україні, 

схильне до частих змін.. Внаслідок цього активи і діяльність підприємства 

можуть бути схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому 
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середовищі. Основними напрями удосконалення джерел фінансування ПАТ 

«Рівнеобленерго» є зменшення дебіторської заборгованості та своєчасне 

погашення кредиторської заборгованості. Фінансова діяльність підприємства 

спрямована на забезпечення використання систематичного надходження й 

ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і 

кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і 

залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування 

підприємства. 

В ході діяльності підприємства виникають різні фінансові ризики, які 

відповідно впливають на фінансову безпеку підприємства. Загальна концепція 

управління ризиками ПАТ «Рівнеобленерго» направлена на виявлення, оцінку, 

моніторинг та контроль можливими ризиками, які виникають в ході діяльності. 

Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Підприємство схильне до кредитного ризику відносно торгової та іншої 

дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки 

підприємство здійснює контрольовану державою діяльність та є єдиним 

оператором системи розподілу в Рівненській області, воно позбавлене 

можливості впливу на вибір надійних клієнтів та зобов’язане здійснювати 

розподілення електроенергії на відведеній території в межах своїх розподільчих 

мереж усім зацікавленим контрагентам. Тому з метою управління кредитним 

ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків клієнтів на підприємстві 

необхідно запровадити ефективну систему контролю за рівнем розрахунку і 

розподілу електроенергії та інші надані роботи, послуги. Підприємство 

застосовує різноманітні механізми розрахунків з дебіторами ( переведення 

боргу, заліки тощо), здійснюється постійна робота з досудового стягнення 

боргів, у тому числі з використанням механізмів, передбачених законодавством 

про електроенергію, на постійний основі проводиться претензійно-позовна 

робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку. 
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Ринковий ризик виникає у результаті коливань ринкових цін.  Він 

включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші 

цінові ризики. 

Щодо ризику зміни процентної ставки, то керівництво підприємства 

вважає, що процентний ризик є не суттєвим, тому що, підприємство не має 

боргових зобов’язань з плаваючою процентною ставкою. 

З метою вирішення проблем ризику ліквідності то підприємству 

необхідно здійснювати операційну діяльність та залучати фінансування для 

покриття потреб в оборотному капіталі. Підприємство здійснює контроль 

ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За 

допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов’язаних з 

фінансовими інвестиціями та фінансовими активами, а також прогнозовані 

грошові потоки від операційної діяльності. 

Підхід ПАТ «Рівнеобленерго» до системи оцінки та управління ризиками 

ґрунтується на комплексній системі внутрішнього контролю та управління, 

заснованій на стратегічному та поточному плануванні. Підприємство 

систематично виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення 

стратегічних та операційних цілей. Усі рішення підприємства приймаються з 

урахуванням існуючих, а також потенційних загроз та можливостей. 

Також для покращення фінансового стану ПАТ «Рівнеобленерго» 

необхідно здійснити реконструкцію та модернізацію підстанцій, здійснити 

заходи будівництва об’єктів системи розподілу, улаштування інтелектуального  

обліку електричної енергії, здійснити заходи щодо телемеханізації, зниження 

витрат електроенергії. 

Отже, з метою формування механізму управління фінансовою безпекою 

ПАТ «Рівнеобленерго» ми проаналізували його фінансовий стан та ймовірність 

виникнення банкрутства, ідентифікували фінансові ризики підприємства та 

запропонували заходи підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. А 

саме необхідно здійснити: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 
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 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Після реалізації запланованих заходів покращення фінансової безпеки 

підприємства необхідно здійснювати контроль дотримання рівня фінансової 

безпеки підприємства. 

Також проаналізувавши у попередньому розділі фінансовий стан АТ 

«Житомиробленерго» ми бачимо, що за різними моделями оцінки ймовірності 

банкрутства на підприємствах присутній нестійкий фінансовий стан, а також 

існує загроза банкрутства. Тому необхідно визначити заходи покращення 

фінансової стійкості підприємств.  

Для покращення фінансового стану АТ «Житомиробленерго» необхідно 

підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку шляхом максимально 

надійного, технічно безпечного, екологічного, економіко ефективного 

енергозабезпечення споживачів енергії. Підприємству необхідно здійснити 

покращення якості роботи з метою задоволення попиту споживачів електричної 

енергії за допомогою технічного переобладнання, модернізації та будівництва 

мереж, впровадження новітніх технологій із забезпеченням економічної та 

енергетичної ефективності, інтелектуалізація обліку електричної енергії, 

зниження рівня технологічних витрат електроенергії та її транспортування по 

електричним мережам.  

В ході діяльності підприємства виникають різні фінансові ризики, які 

відповідно впливають на фінансову безпеку підприємства. Загальна концепція 

управління ризиками АТ «Житомиробленерго» направлена на виявлення, 

оцінку, моніторинг та контроль можливих ризиків на всіх організаційних 

рівнях. 

Підприємство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають 

вході своєї діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та 

ризик ліквідності. 
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Підприємство схильне до кредитного ризику відносно торгової та іншої 

дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки 

підприємство здійснює контрольовану державою діяльність та є єдиним 

оператором системи розподілу у Житомирській області, воно позбавлене 

можливості впливу на вибір надійних клієнтів та зобов’язане здійснювати 

розподілення електричної енергії на відведеній території в межах своїх 

розподільчих мереж усім зацікавленим контрагентам. З метою правління 

кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків клієнтів на 

підприємстві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків 

за розподіл електроенергії та іншій надані роботи, послуги. 

Щодо ринкового ризику то станом на кінець 2019 року підприємство не 

має боргових зобов’язань з плаваючою процентною ставкою та немає активів і 

зобов’язань у валюті, відмінній від функціональної в країні. Проте 

підприємство має схильність до ризику зміни ціни на дольові фінансові 

інструменти. 

Підхід керівництва АТ «Житомиробленерго» до вирішення проблем 

ліквідності ґрунтується на ефективному здійснені операційної діяльності та 

залучені фінансуванні для покриття потреб в оборотному капіталі. 

Підприємство здійсню контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом 

планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізується 

терміни платежів, пов’язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими 

активами, а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності. 

Підприємство систематично виявляє ризики та оцінює ризики, які 

впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. Усі рішення 

підприємства приймаються з урахуванням існуючих, а також потенційних 

загроз та можливих негативних ситуацій. 

Отже, з метою формування механізму управління фінансовою безпекою 

ПАТ «Житомиробленерго» ми проаналізували його фінансовий стан та 

ймовірність виникнення банкрутства, ідентифікували фінансові ризики 
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підприємства та запропонували заходи підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємства. А саме необхідно здійснити: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Після реалізації запланованих заходів покращення фінансової безпеки 

підприємства необхідно здійснювати контроль дотримання рівня фінансової 

безпеки підприємства. 

Також проаналізувавши у попередньому розділі фінансовий стан АТ 

«Полтаваобленерго» ми бачимо, що за різними моделями оцінки ймовірності 

банкрутства на підприємствах присутній нестійкий фінансовий стан, а також 

існує загроза банкрутства. Тому необхідно визначити заходи покращення 

фінансової стійкості підприємств.  

В ході діяльності підприємства виникають різні фінансові ризики, які 

відповідно впливають на фінансову безпеку підприємства. Фінансовий стан 

діяльності підприємства продовжують залишатися під впливом розвитку 

ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень 

законодавства, зокрема податкового законодавства. 

На підприємстві є операційний ризик, який може спричинити шкоду 

репутації, мати правові чи регулятивні наслідки або призвести до фінансових 

збитків. Підприємство не може розраховувати на запобіганні усім операційним 

ризикам, але концепція контролю, спостереження і своєчасного реагування на 

потенційні ризик може бути ефективним інструментом управління ризиками. 

Контроль включає в себе ефективний розподіл обов’язків, прав доступу, 

процедур авторизації, навчання персоналу та процедур оцінки.  
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В ході своєї діяльності підприємство може піддаватися низці фінансових 

ризиків: кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Загальна 

програма управління ризиками націлена на зведення до мінімуму потенційного 

негативного впливу на фінансові результати підприємства тих ризиків, які 

піддаються управлінню або не є профільними для діяльності підприємства. 

На діяльність підприємства може мати вплив ризик того, що одна із 

сторін операцій з фінансовими інструментами стане причиною понесення 

фінансових збитків іншої зі сторін, внаслідок не виконання свої зобов’язань по 

договору. Кредитний ризик на підприємстві пов’язаний з грошовими коштами 

та їх еквівалентами, фінансовими інструментами а також з операціями з 

клієнтами, включає непогашену дебіторську заборгованість та зобов’язання за 

операціями. Підприємство не може вибирати своїх клієнтів, а зобов’язане 

забезпечувати розподіл електроенергії усім споживачам у межах своєї 

розподільчої мережі. Керівництво регулює строки дебіторської заборгованості 

та створює резерв сумнівних боргів. Рівень кредитного ризику затверджується 

та регулюється в оперативному режимі окремо для усіх значимих клієнтів.  

Щодо ризику ліквідності, то підприємство аналізує свої активи та 

зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних 

строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. Основним 

джерелом коштів підприємства були кошти, отримані від споживачів за 

розподіл електричної енергії, основного виду діяльності підприємства. 

Для покращення фінансового стану АТ «Полтаваобленерго» необхідно 

виконати роботи з технічного переоснащення, розпочати роботи нового 

будівництва трансформаторної підстанції в м. Миргороді Полтавської області, 

розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію об’єктів 

електроенергетики, замінити застарілі прилади обліку електроенергії, 

придбання нових апаратних засобів інформації та автотранспортної техніки, 

закупівля програмного забезпечення для повноцінного функціонування 

АСДТК. Роботу підприємства необхідно спрямувати на зниження нормативних 

технологічних втрат електрично енергії, що підвищить якість та культуру 
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обслуговування споживачів. Покращення технічного потенціалу підприємства 

покращить його фінансовий стан, відповідно покращиться фінансова безпека 

підприємства. 

Для збільшення прибутку на підприємстві необхідно знизити витрати на 

виробництво та реалізацію продукції, підвищити якість продукції, здійснити 

організаційно-технічні заходи, підняти рівень продажу продукції. 

Отже, з метою формування механізму управління фінансовою безпекою 

ПАТ «Полтаваобленерго» ми проаналізували його фінансовий стан та 

ймовірність виникнення банкрутства, ідентифікували фінансові ризики 

підприємства та запропонували заходи підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємства. А саме необхідно здійснити: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 правильно управляти простроченою дебіторською заборгованістю; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 підвищити рівень страхового захисту підприємства; 

 сформувати ефективну дивідендну політику підприємства; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Після реалізації запланованих заходів покращення фінансової безпеки 

підприємства необхідно здійснювати контроль дотримання рівня фінансової 

безпеки підприємства. 

Отже, головними результатами формування фінансової безпеки 

підприємств є: 

1) підвищення ефективності фінансового-господарської діяльності 

підприємств; 

2)  зменшення фінансових витрат від загроз; 
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3) Зростання вартості торгівельного підприємства; 

4) Виконання фінансових вимог кредиторів та партнерів по бізнесу. 

Проаналізувавши динаміку ефекту фінансового левериджу трьох обраних 

підприємств ми зробили такі висновки: 

1) З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного рівня 

оптимальною структурою капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році слід 

вважати 60% власного капіталу та 40% позикового. Однак доцільними є 

залучення лише довгострокових позик. Це дасть змогу наростити стабільні 

джерела фінансування підприємства та якісно покращити тип його фінансової 

стійкості. При цьому запаси будуть сформовані за рахунок стабільних джерел і 

погашення позик не зумовить порушення стабільності діяльності підприємства. 

При цьому керівництву слід також постійно контролювати формування 

прибутку. 

2) Динаміка показників ефекту фінансового левериджу АТ 

«Житомиробленрго» є негативною і свідчить про те, що підприємство залучало 

дуже дорогі кредити у порівняні з економічною рентабельністю активів. 

3) АТ «Полтаваобленерго» впродовж аналізованого періоду не залучало 

позикові кошти. З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного 

рівня оптимальною структурою капіталу АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році 

слід вважати 45% власного капіталу та 55% позикового. 

З метою покращення технічного стану основних засобів на підприємствах 

ми запропонували ряд пропозицій щодо модернізації та реконструкції 

обладнання. 

Покращення технічного стану основних засобів дасть можливість 

підприємствам: 

 перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи та якісного 

електропостачання споживачів; 

 скоротити технологічні витрати електроенергії; 

 скоротити витрати на контроль, обслуговування та ревізію 

обладнання; 
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 підвищити комунікаційний і механічний ресурс; 

 при впроваджені вакуумних та елегазових вимикачів дозволить 

підприємствам виключити можливість забруднення довкілля; 

 зменшити пожежо- та вибохонебепеку тощо. 

Отже, процес формування механізму управління фінансовою безпекою 

підприємства має багато етапів. Перш за все необхідно визначити фінансовий 

стан підприємства та ідентифікувати загрози та фінансові ризики для 

підприємства. Потім визначаємо наслідки у разі прояву загроз та оцінюємо 

рівень фінансової безпеки, якщо на підприємстві допустимий рівень то 

здійснюють контроль за дотриманням цього рівня, якщо ж ні, то розробляють 

заходи щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. 

У нашому випадку для ПАТ «Рівнеобленерго» ми запропонували такі 

заходи щодо підвищення рівня фінансової безпеки: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Для АТ «Житомиробленерго» для підвищення рівня фінансової безпеки 

необхідно здійснити такі заходи: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 
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Для АТ «Полтаваобленерго» для підвищення рівня фінансової безпеки 

необхідно здійснити такі заходи: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 правильно управляти простроченою дебіторською заборгованістю; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 підвищити рівень страхового захисту підприємства; 

 сформувати ефективну дивідендну політику підприємства; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Після реалізації запланованих заходів покращення фінансової безпеки 

підприємств необхідно здійснювати контроль дотримання рівня фінансової 

безпеки підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах економічної нестабільності, спричиненими різними чинниками 

як зовнішніми так і внутрішніми, для підприємств є загроза виникнення 

кризового стану, набуває актуальності антикризове управління, яке допоможе 

підтримати або зміцнити положення підприємства на ринку. 

Антикризове фінансове управління – система заходів виявлення кризо-

утворюючих факторів, своєчасне діагностування та нейтралізація їх впливу на 

фінансову стабільність підприємства. 

Функції антикризового фінансового управління класифікуються на :  

 базові (планування, організація, діагностика, мотивація, регулювання, 

контроль); 

 специфічні (діагностика кризових симптомів розвитку підприємства, розробка 

загальної стратегії фінансового оздоровлення підприємства, розробка дієвої 

системи стимулювання реалізації ухвалених управлінських рішень щодо 

фінансового оздоровлення підприємства, забезпечення фінансової рівноваги в 

процесі розвитку підприємства); 

 інтеграційні (комунікаційна, координаційна, інформаційна, мобілізуюча).  

До завдань антикризового фінансового управління на підприємстві можна 

віднести: 

 своєчасне діагностування фінансового стану підприємства і застосування 

необхідних заходів для попередження кризи; 

 відновлення фінансової стійкості; 

 усунення неплатоспроможності; 

 запобігання банкрутству та ліквідації підприємства; 

мінімізація негативних наслідків фінансової кризи на підприємстві. 

Механізм антикризового фінансового управління полягає у забезпечені 

росту чистого грошового потоку підприємства, зниження зобов’язань, поточних 

витрат на рівня фінансових ризиків. 
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Під впливом різних чинників на підприємстві може виникнути криза, 

тому на підприємстві необхідно здійснювати постійний фінансовий контроль, 

удосконалення системи управління підприємством та впровадження інших 

заходів антикризового фінансового управління. Адже, своєчасно виявленні 

ознаки та причини загрози фінансового стану підприємства допоможуть 

підприємству швидше покращити його фінансовий стан.  

Щодо методів оцінки фінансової кризи при здійснені антикризового 

фінансового управління, то . існує дві підсистеми діагностики та оцінювання 

ймовірності банкрутства: система експрес діагностики і система 

фундаментальної діагностики. 

Система експрес діагностики передбачає регулярну оцінку кризових 

параметрів фінансового розвитку підприємства. Основною метою даної 

системи є раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства і попередня 

оцінка масштабів кризового стану.  

Фундаментальна діагностика здійснюється на основі методів факторного 

аналізу й прогнозування. 

Найбільш точнішим є дискримінаційний аналіз, який ґрунтується на 

широкому застосуванні елементів економентричного моделювання та 

емпірично-індуктивному способі дослідження. 

Дискримінантний аналіз буває одно факторний та багатофакторний. 

Найбільш використовуваними серед моделей одно факторного 

дискримінантного аналізу є система показників Бівера та Вайбела. Одно 

факторний аналіз унеможливлює об’єктивне прогнозування банкрутства, тому 

для точного аналізу платоспроможності підприємства ефективно застосовувати 

багатофакторний дискримінантний аналіз. На сьогодні для оцінювання ризику 

банкрутства підприємств у рамках багтофакторного дискримінантного аналізу 

широко використовують моделі відомих західних економістів Альтмана, Ліса, 

Таффлера, Спрінгейта та ін. 
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Для здійснення оцінки антикризового фінансового управління було 

обрано ПАТ «Рівнеобленерго», АТ»Житомиробленерго» та АТ 

«Полтаваобленерго»за період з 2017 року по 2019 рік. 

Для початку ми здійснили структурно-динамічний аналіз підприємств. 

Даний аналіз дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства у найбільш 

узагальненому вигляді, оскільки містить показники як горизонтального так і 

вертикального аналізу. 

Провівши структурно-динамічний аналіз ПАТ «Рівнеобленерго», АТ 

«Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго»ми дізналися які складові 

формують їх баланс, та причини їх зміни в динаміці. 

Основними складовими, що формували активи ПАТ «Рівнеобленерго» 

впродовж 2017-2019 років є необоротні активи, а пасив в основному був 

сформований з власного капіталу. У підприємства наявні як довгострокові 

зобов’язання так і поточні, але їх частка не значна оскільки в період 2018-2019 

років підприємство розраховувалося з кредиторами у результаті чого відбулося 

скорочення у динаміці грошей та їх еквівалентів. В загальному динаміка 

балансу ПАТ «Рівнеобленерго» впродовж 2017-2019 років скоротилася на 

528986 тис. грн. 

Основними складовими, що формували вартість майна АТ 

«Житомиробленерго» впродовж 2017 -2019 років є необоротні активи,  а пасив 

– власний капітал. Впродовж аналізованого періоду баланс підприємства зріс на 

2814959 тис. грн.. Впродовж 2018-2019 років на АТ «Житомиробленерго» 

зменшилися статті запасів, грошей та інших фінансових інвестицій, що 

свідчить про те що підприємство розраховується за своїми зобов’язаннями. 

Основними складовими, що формують активи АТ 

«Полтаваобленерго»упродовж досліджуваного періоду є необоротні активи, а 

пасив – поточні зобов’язання і забезпечення. Також впродовж 2018-2019 років 

спостерігається зменшення запасів та нерозподіленого прибутку. 

Якщо порівнювати між собою три обраних підприємства, то у 2019 році 

на АТ «Житомиробленерго» більша частка довгострокових зобов’язань ніж у 
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ПАТ «Рівнеобленерго» на 5.34%, а на ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році 

більша частка поточних зобов’язань ніж у АТ «Житомиробленерго» на 5.69%. 

У порівняні з попередніми двома аналізованими підприємствами, то на 

АТ «Полтаваобленерго»найбільша частка зобов’язань та забезпечень, що 

свідчить про ймовірність виникнення кризового становища на підприємстві. 

Для детальнішого аналізу ми провели аналіз фінансового стану обраних 

підприємств. 

Отже, згідно аналізу трьох підприємств за абсолютними показниками, то 

найбільш кризове становище впродовж 2017-2019 років на АТ 

«Полтаваобленерго». Інші два підприємства впродовж аналізованого періоду 

змінювали тип фінансової стійкості і у 2017 році був нормальний фінансовий 

стан, у 2018 році нестійкий а вже у 2019 році критичний фінансовий стан. 

Критичний фінансовий стан свідчить, що підприємство знаходиться на межі 

банкрутства, а отже необхідно впровадити антикризове фінансове управління. 

Згідно відносним показникам фінансової стійкості то впродовж 2017-2019  

років АТ «Полтаваобленерго»не змозі покрити всі свої зобов’язання власними 

коштами, тоді як ПАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Житомиробленерго» може 

покрити всі свої зобов’язання власними коштами та незалежне від 

короткострокових позикових джерел. Проте останнім двом підприємствам не 

хватає власних коштів для забезпечення запасів та оборотних активів. 

Згідно динаміки відносних показників ліквідності та платоспроможності 

то у 2019 році всі три підприємства у разі необхідності не змогли б погасити 

негайно частку поточних зобов’язань, оскільки підприємствам було не 

достатньо матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових 

боргів у випадку необхідності їх розпродажу. 

Найбільший операційний цикл серед трьох аналізованих підприємств у 

2019 році на ПАТ «Рівнеобленерго», який впродовж аналізованого періоду 

зменшувався в динаміці, що є позитивним фактом. У інших двох підприємствах 

показник операційного циклу з від’ємним значенням, це свідчить про те, що 
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підприємство ще не отримало всіх коштів від реалізації виробленої продукції 

оскільки зменшилася собівартість реалізованої продукції. 

Згідно показникам рентабельності, то у 2019 році ПАТ «Рівнеобленерго» 

є найбільш рентабельнішим, оскільки всі показник рентабельності у порівняні з 

попереднім роком зросли. Це свідчить, що відбулося зростання ефективності 

використання майнового потенціалу підприємства та ефективність 

інвестування коштів у звичайні акції підприємства. Тоді як на АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році динаміка показників рентабельності є 

позитивною окрім рентабельності за собівартістю продукції. Це свідчить, що 

підприємство більше витрачає грошей на собівартість продукції ніж отримує 

від неї прибутку. Динаміка показників рентабельності на АТ 

«Полтаваобленерго»у 2019 році є негативною та свідчить про зменшення 

ефективності використання майнового потенціалу підприємства. 

Також для оцінки антикризового фінансового управління на 

підприємствах ми здійснили оцінку ймовірності настання банкрутства на 

підприємствах. 

Отже, здійснивши оцінку ймовірності настання банкрутства ми дійшли 

висновку, що: 

 за моделлю Альтмана у 2019 році АТ «Полтаваобленерго»загрожує 

банкрутство, тоді як інші два підприємства знаходяться у зоні 

невизначеності;  

 згідно моделі Спрінгейта то всі три підприємства  потенційні 

банкрути, а за моделлю Ліса лише АТ «Житомиробленерго» та АТ 

«Полтаваобленерго»у 2019 році; 

 згідно моделі Таффлера і Тішоу то банкрутство загрожує лише АТ 

«Житомиробленерго» у 2019 році; 

  модель Терещенка є найбільш точнішою та ясніше показує фінансове 

становище підприємства. Найгіршою ситуація за даною моделлю є на 

АТ «Житомиробленерго» та АТ «Полтаваобленерго». 
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Дослідивши теоретичні основи дослідження антикризового фінансового 

управління на підприємстві та здійснивши оцінку антикризового фінансового 

управління на підприємствах ми визначили напрями вдосконалення 

антикризового фінансового управління . 

Для вдосконалення антикризового фінансового управління на 

підприємстві необхідно встановити оптимальну структуру капіталу. Дана 

структура дозволить визначити пропорції між різними джерелами, які 

підприємство використовує для здійснення своєї діяльності та встановити 

співвідношення між позиковими коштами та власними. 

Проаналізувавши динаміку ефекту фінансового левериджу трьох обраних 

підприємств ми зробили такі висновки: 

1) З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного рівня 

оптимальною структурою капіталу ПАТ «Рівнеобленерго» у 2019 році слід 

вважати 60% власного капіталу та 40% позикового. Однак доцільними є 

залучення лише довгострокових позик. Це дасть змогу наростити стабільні 

джерела фінансування підприємства та якісно покращити тип його фінансової 

стійкості. При цьому запаси будуть сформовані за рахунок стабільних джерел і 

погашення позик не зумовить порушення стабільності діяльності підприємства. 

При цьому керівництву слід також постійно контролювати формування 

прибутку. 

2) Динаміка показників ефекту фінансового левериджу АТ 

«Житомиробленрго» є негативною і свідчить про те, що підприємство залучало 

дуже дорогі кредити у порівняні з економічною рентабельністю активів. 

3) АТ «Полтаваобленерго» впродовж аналізованого періоду не залучало 

позикові кошти. З точки зору зведення фінансового ризику до прийнятного 

рівня оптимальною структурою капіталу АТ «Полтаваобленерго» у 2019 році 

слід вважати 45% власного капіталу та 55% позикового. 

Технічний стан основних засобів на підприємстві має вагоме значення у 

його діяльності і впливає на його прибутковість. Всі три підприємства при 

здійсненні своєї діяльності використовують обладнання яке вже у виробництві 
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20 – 60 років. Згідно аналізованих підприємств то найгірший стан основних 

засобів на АТ «Полтаваобленерго», що і пояснює зростання поточних 

зобов’язань та забезпечень на підприємстві. На інших двох аналізованих 

підприємствах технічний стан основних засобів кращий, проте також потребує 

покращення. 

З метою покращення технічного стану основних засобів на підприємствах 

ми запропонували ряд пропозицій щодо модернізації та реконструкції 

обладнання. 

Покращення технічного стану основних засобів дасть можливість 

підприємствам: 

 перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи та якісного 

електропостачання споживачів; 

 скоротити технологічні витрати електроенергії; 

 скоротити витрати на контроль, обслуговування та ревізію 

обладнання; 

 підвищити комунікаційний і механічний ресурс; 

 при впроваджені вакуумних та елегазових вимикачів дозволить 

підприємствам виключити можливість забруднення довкілля; 

 зменшити пожежо- та вибохонебепеку тощо. 

Процес формування механізму управління фінансовою безпекою 

підприємства має багато етапів. Перш за все необхідно визначити фінансовий 

стан підприємства та ідентифікувати загрози та фінансові ризики для 

підприємства. Потім визначаємо наслідки у разі прояву загроз та оцінюємо 

рівень фінансової безпеки, якщо на підприємстві допустимий рівень то 

здійснюють контроль за дотриманням цього рівня, якщо ж ні, то розробляють 

заходи щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. 

У нашому випадку для ПАТ «Рівнеобленерго» ми запропонували такі 

заходи щодо підвищення рівня фінансової безпеки: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 
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 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Для АТ «Житомиробленерго» для підвищення рівня фінансової безпеки 

необхідно здійснити такі заходи: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Для АТ «Полтаваобленерго» для підвищення рівня фінансової безпеки 

необхідно здійснити такі заходи: 

 підвищення рівня кваліфікації працівників; 

 сформувати ефективну податкову політику; 

 сформувати ефективну кредиторську політику; 

 правильно управляти простроченою дебіторською заборгованістю; 

 підвищити платіжної дисципліни підприємства ; 

 здійснювати управління за простроченою дебіторською 

заборгованістю; 

 здійснювати постійний контроль за витратами грошових коштів; 

 підвищити рівень страхового захисту підприємства; 

 сформувати ефективну дивідендну політику підприємства; 

 сформувати систему моніторингу інвестиційних проектів. 

Після реалізації запланованих заходів покращення фінансової безпеки 

підприємств необхідно здійснювати контроль дотримання рівня фінансової 

безпеки підприємства.  
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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  

7. Судові справи емітента  

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  

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

паїв)  

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 про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. 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 X 

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: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" як приватне акцiонерне 

товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у 

вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не 

зобов'язане розкривати таку iнформацiю: iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi 

види дiяльностi; iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiю про змiну 

осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiю 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; iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт 

про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв; iнформацiю про вчинення значних правочинiв; iнформацiю про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiю про осiб, заiнтересованих у 



вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть; рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення. 

У зв'язку з цим Товариством у складi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк не 

розкривається: iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить 

право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй; 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; 

iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта 

нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя 

про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

iнформацiя про вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть; рiчна фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення. 

1.Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки послугами рейтингового агентства 

Товариство не користується, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або 

цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. 

2.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

вiдсутня, оскiльки в складi емiтента немає фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв. 

3.Судовi справи емiтента: Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок 

звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи, 

немає. 

4.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" як приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у вiдповiдностi до вимог "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не зобов'язане розкривати таку iнформацiю. 

5.Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв): 

засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України. Станом на 31.12.2019 року засновник акцiями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не володiє. 

6.Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: За звiтний 2019 рiк змiни 

акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не було. 

7.Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших 

цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв. 

8.Товариство не здiйснювало викуп (придбання) власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

9.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 



емiтента: емiтент iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, не випускав. 

10.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента: у власностi працiвникiв Товариства немає акцiй у 

розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства. 

11.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв: Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має.Отримання згоди на 

вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не 

передбачено. 

12.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами: за результатами 

звiтного 2019 року у звiтному перiодi дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. У 

звiтному 2019 роцi дивiденди за результатами попереднiх перiодiв не нараховувалися i не 

виплачувалися. 

13.Фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яка складається iз: балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 

2019 року; звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд) за 2019 рiк; звiту про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; звiту про власний капiтал за 2019 рiк; 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик 

пiдтверджена незалежним аудитором (Звiт незалежного аудитора ТОВ "РСМ УКРАЇНА" вiд 

15.04.2020р.). 

14.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента: У емiтента не має в наявностi iнформацiї про акцiонернi 

або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента. 

15.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом: Договори та/або правочини, умовою чинностi 

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. 

16.В таблицi роздiлу XIX. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi 

цiннi папери, що виникала протягом перiоду" в колонцi "Дата оприлюднення Повiдомлення 

(Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або 

через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку" дати - 05.09.2019, 12.04.2019, 12.04.2019 - це дати подання 

емiтентом особливої iнформацiї через ДУ "АРIФРУ" до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. У вiдповiдностi до ст.39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок", приватне акцiонерне товариство (у разi якщо щодо цiнних паперiв такого товариства не 

здiйснювалася публiчна пропозицiя) не зобов'язане розкривати регульовану iнформацiю 

шляхом її розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР. 

17.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство 

iпотечнi цiннi папери не випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента 

немає. 

18.Iпотечне покриття вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 

покриття не заповнюється. 

19.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, iпотечне покриття вiдсутнє. 

20.Випуск iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався.  

21.Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.  

22.Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила 

ФОН вiдсутнi, оскiльки випуск сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався. 

23.Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не 



складалась.  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

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

 А01 №540076 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.04.2004 

4. Територія (область) 

 Рівненська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 21283542 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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) 

 1693 

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

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 Фiлiя-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

 333368 

3) Поточний рахунок 

 UA053333680000026007300024435 

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

у іноземній валюті 

 Фiлiя-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

 333368 

6) Поточний рахунок 

 UA053333680000026007300024435 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

2) Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23399393 

4) Місцезнаходження 

 54017, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40 

5) Опис  

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО". Вiдсоток акцiй, що 

належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2019р.) - 8,9934%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом 



юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного 

товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, 

власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

 

 

 

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 №0005694812, 

10.06.2019 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 510,00 грн. 

Примітки: 

д/в 

2 № 1177, 30.08.2019 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 85 000,00 грн. 

Примітки: 

д/в 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Вiдповiдно до попереднього звiтного 2018 року, протягом 2019 року вiдбулися змiни в 

органiзацiйнiй структурi Товариства, а саме:  

З 01.01.2019 року з метою реалiзацiї положень Закону України "Про ринок електричної енергiї", у 

зв'язку з вiдокремленням оператора системи розподiлу ПрАТ "Рiвнеобленерго" вiд постачання 

електричної енергiї, шляхом створення постачальника унiверсальних послуг ТОВ "Рiвненська 

обласна енергопостачальна компанiя" було перейменовано вiддiл розрахункiв зi споживачами у 

вiддiл з формування корисного вiдпуску; перейменовано вiддiл по роботi зi споживачами у вiддiл 

контролю якостi послуг та обслуговування споживачiв; виведено з органiзацiйної структури 

вiддiл контролю за зборами грошових коштiв та роботи з дебiторами; виведено посаду заступник 

директора комерцiйного зi збуту електроенергiї; введено посаду заступник директора 

комерцiйного. З  01.11.2019 року для здiйснення контролю за дотриманням чинного 

законодавства при наданнi послуг зi стандартних та нестандартних приєднань електроустановок 

споживачiв до електричних мереж Товариства (надалi - СП i НП вiдповiдно), здiйснення 

оперативно-методичного керiвництва структурними пiдроздiлами ПрАТ "Рiвнеобленерго"  пiд 

час надання послуг СП та НП, виготовлення та супроводу документiв пiд час надання послуг НП; 

надання послуг iз виготовлення проектної документацiї на електропостачання  

внутрiшньобудинкових електричних мереж, пiдготовки та супроводу документiв пiд час надання 

послуг iз приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї, з 

використанням альтернативних джерел енергiї, контролю за своєчаснiстю видачi технiчних умов, 

достатнiстю та обгрунтованiстю змiсту технiчних умов у вiдповiдностi до законодавства, було 

введено посаду заступник директора технiчного з приєднань; перейменовано вiддiл видачi та 



реалiзацiї технiчних умов у вiддiл видачi технiчних умов;  

створено вiддiл реалiзацiї стандартних та нестандартних технiчних умов. З 01.11.2019 року на 

виконання вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

№2258-VIII вiд 21.12.2017 року, з метою пiдвищення ефективностi органiзацiї провадження 

вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi: виведено iз органiзацiйної структури Товариства 

комiтет з призначення аудиторiв та введено в органiзацiйну структуру аудиторський комiтет. 

 

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 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2019 рiк становила - 1 676 осiб. Середня 

чисельнiсть працiвникiв, якi не перебували в облiковому складi (позаштатних) та осiб, що 

працюють за сумiсництвом (зовнiшнi сумiсники) у 2019 роцi становила - 17 осiб. Облiкова 

чисельнiсть штатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

станом на 31.12.2019 року становила - 30 осiб. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2019 рiк становив - 240 858,8 тис. грн., фонд оплати працi 

штатних працiвникiв - 235 549,5 тис. грн. Вiдносно попереднього 2018 року вiдбулося збiльшення 

фонду оплати працi всiх працiвникiв - на 18,06 % та збiльшення фонду оплати працi штатних 

працiвникiв - на 17,93 %. Витрати на оплату працi згiдно даних "Звiту про фiнансовi результати за 

2019 рiк" - 243 124  тис. грн. В цiлому полiтика Товариства з питань оплати працi протягом 2019 

року була спрямована на пiдвищення заробiтної плати працiвникiв Товариства з врахуванням 

продуктивностi та якостi працi. 

Значна увага в ПрАТ "Рiвнеобленерго" придiляється навчанню та пiдвищенню квалiфiкацiї 

персоналу. У 2019 роцi 36 працiвники Товариства пiдвищили квалiфiкацiю, з них 9 спецiалiстiв 

Товариства пiдвищили квалiфiкацiю у спецiалiзованих навчальних закладах, а саме у Центрi 

пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв Мiненерговугiлля НТУУ "КПI", 

Навчально-науковому iнститутi ПДО НУ "Львiвська полiтехнiка", НIЦ "Iнформмережа"  НТУУ 

"КПI" iменi Iгоря Сiкорського. 27 працiвникiв, якi займають робiтничi посади, пiдвищили 

квалiфiкацiю у Навчальному курсовому комбiнатi Товариства. Також у 2019 роцi 278 працiвникiв 

Товариства направлялись на навчання з метою отримання свiдоцтва про набуття сумiжних 

професiй, з них 273 працiвникiв пройшли навчання та отримали свiдоцтва про набуття сумiжних 

професiй, 5 працiвникiв пройшли навчання як члени центральної комiсiї Товариства з перевiрки 

знань.Кадрова програма Товариства забезпечує рiвнi можливостi працевлаштування. Пiдбiр 

працiвникiв на вакантнi посади здiйснюється шляхом вибору кандидатури з числа претендентiв за 

результатами спiвбесiди в процесi якої аналiзується вiдповiднiсть кандидата на 

працевлаштування квалiфiкацiйним вимогам до посади, передбачених вiдповiдними 

Довiдниками квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв. Кадрова програма 

Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам 

емiтента та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.  

 

 

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 

Товариство 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 проводить спiльну дiяльнiсть 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 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 

 

 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Основнi принципи облiкової 

полiтики Товариства на 2019 рiк затвердженi вiдповiдними наказами по Товариству. Форми звiтiв 

поданi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 

затверджених наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого 2013 року. Фiнансова 

звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року мiстить комплект фiнансової звiтностi, що 

повнiстю вiдповiє МСФЗ, та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до 

фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є 

функцiональною валютою Товариства.  

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм 

випадкiв, де вказано iнше. У фiнансовiй  звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за 

попереднiй перiод. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ).  

У вiдповiдностi до облiкових полiтик Товариства об'єкти необоротних активiв вiдображаються в 

балансi Товариства по первiснiй (переоцiненiй) вартостi за мiнусом накопиченого зносу та 

будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, 

безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi 

витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - собiвартiстю будуть 

визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi 

накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та 

iн.). 

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати 

були понесенi. Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для 

подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому 

можуть реалiзуватися. Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi 

прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення. У вартiсть незавершеного будiвництва включенi 

аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв. Вартiсть об'єктiв 

основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку 

корисного використання такого активу. Товариство роздiляє об'єкти основних засобiв на наступнi 

групи: Будiвлi та споруди; Лiнiї електропередач; Машини та обладнання; Обчислювальна технiка; 

Обладнання зв'язку; Автотранспорт; Iнструменти, прилади, iнвентар; Системи облiку 

електроенергiї; Меблi та офiсне обладнання. Для кожного об'єкту основних засобiв 

встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний 

строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу 

специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного 



використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на 

досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання 

регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, i при необхiдностi, переглядається. З 2016 

року в бухгалтерському облiку Товариства застосовується метод амортизацiї систем облiку та 

лiчильникiв в розмiрi 100 % вартостi об'єкта. Амортизацiя основних засобiв нараховується 

прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв. 

Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець 

кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на 

балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi 

оцiнка їх здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за 

середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням 

сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату 

операцiї з їх вибуття. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного 

виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. 

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

тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi 

активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

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

первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв 

або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або 

збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Фiнансовi активи i фiнансовi 

зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi, лише тодi, коли 

Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити їх на 

нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. 

Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як такi, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток з огляду на обидва такi критерiї : бiзнес - моделi з управлiння 

фiнансовими активами та установленi договором характеристики грошових потокiв за 

фiнансовими активами. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, облiгацiї, iнструменти власного капiталу (акцiї iнших емiтентiв). 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредиторську заборгованiсть за авансами отриманими (контрактнi зобов'язання), кредити та 

позики. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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



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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

З 01.01.2019 року на виконання Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 № 

2019-VIII (далi - Закон), вiдбулось вiдокремлення видiв дiяльностi - виробництва, передачi, 

розподiлу та постачання електричної енергiї. Постановою НКРЕКП вiд 13.11.2018 року №1413 

"Про видачу лiцензiї з розподiлу електричної енергiї та анулювання лiцензiї з передачi 

електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами i постачання електричної 

енергiї за регульованим тарифом" НКРЕКП видала ПрАТ "Рiвнеобленерго" лiцензiю на право 

провадження з 01.01.2019 року господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах 

мiсць провадження господарської дiяльностi.Цiєю ж постановою Товариству було анульовано з 

01.01.2019 року лiцензiї  на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної 

енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за 

регульованим тарифом. У звiтному перiодi основним видом дiяльностi Товариства було 

розподiлення електроенергiї. За звiтний рiк Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в розмiрi   1 147 199 тис.грн., валовий прибуток - 199 503 

тис.грн., фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) - 167 556 тис.грн. В 

структурi чистого доходу ПрАТ "Рiвнеобленерго" 85,6 % або 981 988 тис.грн. становить дохiд вiд 

надання послуг з розподiлення електроенергiї та 5,79 % або 66 470 тис.грн. вiд надання послуг з 

приєднання. Обсяг реалiзацiї вiд здiйснення основного виду дiяльностi (розподiлення 

електричної енергiї мережами Товариства) за 2019 рiк 2156033МВт/год.  

На виконання Закону України "Про ринок електричної енергiї" НКРЕКП були розрахованi та 

встановленi тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї на 2019 рiк вiдповiдно до 

"Порядку встановлення (формування) тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї", 

затвердженого постановою вiд 05.10.2018 № 1175 (далi - Порядок № 1175). Для ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї на 2019 рiк були затвердженi 

постановою НКРЕКП вiд 11.12.2018 року №1842 "Про встановлення тарифiв на послуги з 

розподiлу електричної енергiї ПрАТ "Рiвнеобленерго" на 2019 рiк". 

Згiдно з пунктом 2 роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок 

електричної енергiї" з 01.07.2019 вiдбулося впровадження повномасштабного ринку електричної 

енергiї. З врахуванням нових умов господарської дiяльностi, НКРЕКП було iнiцiйовано перегляд 

тарифiв на послуги з розподiлу електроенергiї з 01.08.2019 року та з 01.10.2019 року (постанови 

НКРЕКП вiд 12.07.2019 року №1428 та вiд 10.09.2019 року №1909 "Про внесення змiн до 

постанови НКРЕКП вiд 11.12.2018 року №1842"). 

У 2019 роцi дiяли наступнi тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для споживачiв: 

сiчень-липень - 1 клас напруги 135,18 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 647,21 (без ПДВ) 

грн./МВт·год.; серпень-вересень - 1 клас напруги 92,75 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 

477,26 (без ПДВ) грн./МВт·год.; жовтень-грудень - 1 клас напруги 92,24 (без ПДВ) грн./МВт·год., 

2 клас напруги 474,47 (без ПДВ) грн./МВт·год. 

Середньозважений тариф з розподiлу електричної енергiї за 2019 рiк склав для 1 класу напруги 

-117,38 (без ПДВ) грн./МВт·год., для 2 класу напруги -575,71 (без ПДВ) грн./МВт·год. 

За межi держави Товариство послуги з розподiлення електроенергiї не надає, вiдтак частка 

експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня. 

ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" як оператором системи розподiлу  на виконання вимог Кодексу 

системи розподiлу розроблено, а НКРЕКП постановою вiд 24.01.2020р. №212 схвалено "План 

розвитку системи розподiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 роки", який мiстить необхiднi прогнознi обсяги нового 

будiвництва, реконструкцiї та технiчного переоснащення системи розподiлу на наступнi 5 



календарних рокiв iз визначенням необхiдного для цього обсягу iнвестицiй та строкiв виконання 

вiдповiдних заходiв. Зокрема, згiдно зазначеного плану на 2020 рiк заплановано виконати: 

реконструкцiю ПС 110 кВ "Хiночi"; реконструкцiю ПС 110 кВ "Захiдна"; будiвництво повiтряних 

лiнiй 0,4 кВ; реконструкцiю повiтряних лiнiй 0,4 кВ; встановлення розвантажувальних 

трансформаторних пiдстанцiй 10/0,4 кВ та ряд iнших заходiв. Також Планом розвитку системи 

розподiлу ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" передбаченi: необхiднiсть реконструкцiї та модернiзацiї 

пiдстанцiй 35 та 110 кВ; необхiднiсть реконструкцiї та модернiзацiї ПЛ 35 та 110 кВ; заходи з 

будiвництва об'єктiв системи розподiлу, включаючи засоби РЗА, ПА i зв'язку, потреба в яких 

визначена ОСП вiдповiдно до вимог пiдтримання належного рiвня операцiйної безпеки; плани в 

частинi заходiв з компенсацiї реактивної потужностi; плани в частинi улаштування 

iнтелектуального" облiку електричної енергiї; заходи з розвитку телемеханiзацiї; фактичнi та 

прогнознi витрати електроенергiї в системi розподiлу та заходи, направленi на їх зниження; 

заходи з впровадження мереж "Smart Grids"; заходи з розвитку системи розподiлу, що 

виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв та/або 

iнших стратегiчних документiв України; плани щодо реконструкцiї електричних мереж у точках 

забезпечення потужностi або створення нових точок забезпечення потужностi iз зазначенням 

резервiв потужностi, якi створюються при реалiзацiї цих планiв для можливостi приєднання 

нових замовникiв та iншi заходи. 

Також слiд вiдмiтити, що в умовах функцiонування нової моделi ринку електричної енергiї  та 

надання послуг споживачам в ролi постачальника послуг комерцiйного облiку Товариством 

розроблено ряд нових немонопольних послуг, а саме: послуга на встановлення системи АСКОЕ 

для споживачiв по "зеленому тарифу"; монтаж на фасадi будинку щита зовнiшньої установки 

(ЗКУ); улаштування мережi зовнiшнього електрозабезпечення вiд точки приєднання до об'єкта 

Замовника; реконструкцiя вузла облiку в частинi демонтажу, замiни, встановлення 

трансформаторiв струму; закриття оргсклом струмоведучих частин; розпломбування, замiна, 

опломбування автоматичного вимикача; повiрка лiчильникiв, трансформаторiв струму та 

напруги; експертиза лiчильникiв; зняття показникiв та огляд лiчильника за зверненням 

споживача. 

Суттєвої залежностi вiд сезонних змiн немає, разом з тим слiд вiдмiтити збiльшення споживання 

електроенергiї i, вiдповiдно  навантаження на енергосистему  Товариства в осiнньо - зимовий 

сезон. 

Товариство надає послуги з  розподiлу електричної енергiї для юридичних та фiзичних осiб мiста 

Рiвного та Рiвненської областi, оплата споживачами здiйснюється як напряму для Товариства, так 

i через постачальникiв електричної енергiї. Основними клiєнтами, якi напряму розраховуються за 

послуги розподiлу за 2019 рiк були: ПрАТ "Рiвнеазот", ПрАТ "Дiкергофф цемент Україна", ТОВ 

"Свиспан Лiмiтед", ПрАТ "Вераллiя-Україна", ТОВ "ОДЕК Укpаїна", ТОВ "Клесiвський кар'єр 

нерудних копалин "Технобуд", ПрАТ "Костопiльський завод скловиробiв", ПрАТ 

"Дубномолоко", РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал", ПрАТ "Рокитнiвський скляний завод". 

Можливими факторами ризику в господарськiй дiльностi Товариства виступають: стан загальної 

економiчної ситуацiї в Українi (рiвень iнфляцiї, нестабiльнiсть  української гривнi вiдносно 

основних iноземних валют, зниження лiквiдностi i погiршення умов кредитування, зниження 

рiвня платоспроможностi споживачiв); форс-мажорнi ризики та несприятливi погоднi умови; 

нестабiльнiсть законодавчої бази; ризик неякiсного технологiчного обладнання та зношенiсть 

мереж, який вирiшується шляхом реалiзацiї iнвестицiйних програм щодо будiвництва, 

реконструкцiї та модернiзацiї обладнання. 

Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 

ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.       

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 

Товариства пов'язаних iз цим збиткiв. Товариство схильне до кредитного ризику вiдносно 

торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв. Оскiльки 

Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є єдиним в Рiвненськiй областi, воно 



позбавлене можливостi впливу на вибiр надiйних клiєнтiв та зобов'язане здiйснювати 

розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм 

зацiкавленим контрагентам. З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на 

рiвень розрахункiв клiєнтiв у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем 

розрахункiв за розподiл електроенергiї та iншi наданi роботи, послуги. Товариством 

застосовуються рiзноманiтнi механiзми розрахункiв з дебiторами (залiки, переведення боргу, 

iнше), здiйснюється постiйна робота з досудового стягнення боргiв, у тому числi з використанням 

механiзмiв, передбачених законодавством про електроенергетику, в iнших випадках на постiйнiй 

основi проводиться претензiйно-позовна робота зi стягнення заборгованостей у судовому 

порядку. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик включає 

в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик та iншi цiновi ризики, наприклад, 

ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари. 

Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи на змiни ринкових процентних 

ставок. Керiвництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Товариство 

не має боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою. 

Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься через 

змiни курсiв обмiну валют. Вiдповiдно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фiнансовими 

iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i є монетарними за характером; ризики, 

пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо 

нефункцiональних валют, у яких Товариство має фiнансовi iнструменти. На звiтну дату 

Товариство не має активiв або зобов'язань, номiнованих у валюту вiдмiнну вiд функцiональної. 

Ризик лiквiдностi. Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується 

на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття 

потреб в оборотному капiталi. 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.  

Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi 

внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi. 

Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та 

операцiйних цiлей. Усi рiшення Товариства приймаються з врахуванням iснуючих, а також 

потенцiйних загроз та можливостей. 

Товариство вживає всi необхiднi заходи для пiдтримки життєдiяльностi пiдприємства i розвитку 

бiзнесу в поточних  економiчних  умовах. Зокрема, Товариство спрямовує власнi i залученi 

кошти на будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання, заходи 

зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi iнвестицiйною 

програмою.Слiд пiдкреслити, що iнвестицiйна програма за звiтний  2019 рiк виконана  на   

99,61 %  - на загальну суму 97620,12 тис. грн.(без ПДВ). Основними напрямками виконання 

iнвестицiйної дiяльностi були будiвництво i реконструкцiя мереж. З метою покращення рiвня 

експлуатацiї, пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв та пiдтримки в належному 

технiчному станi дiючих електричних мереж персоналом Товариства за 2019р. виконанi роботи з 

ремонту електричних мереж та обладнання.Зокрема, у звiтному роцi здiйснено ремонт 1248,48км 

лiнiй 0,4-10кВ; виконано замiну 2255шт. опор на ПЛ 0,4-10кВ; проведено замiну проводу на ПЛ 

0,4-10кВ - 109,3062км; проведено замiну iзоляторiв на ПЛ 0,4-10кВ - 9843шт.; здiйснено ремонт 

ТП, РП 6-10кВ в кiлькостi 558шт. та ремонт силових трансформаторiв 6-10кВ в кiлькостi 417шт.; 

вiдремонтовано вимикачiв 6-10кВ - 1038шт. У звiтному 2019 роцi з метою зниження 

технологiчних втрат електроенергiї Товариство активiзувало заходи по зниженню 



понаднормативних втрат електроенергiї, зокрема на закупiвлю 1-ф та 3-ф багатотарифних 

лiчильникiв з модулем дистанцiйного зчитування (типу-СМАРТ) та заходи по виносу 1-фазних та 

3-фазних лiчильникiв власними силами на фасад будинкiв. 

Послуги з розподiлу електричної енергiї здiйснюються вiдповiдно до умов Договору споживача 

про надання послуг з розподiлу електричної енергiї.  

Станом на 31.12.2019 року загальна кiлькiсть споживачiв ПрАТ "Рiвнеобленерго", яким надається 

послуга з розподiлу електричної енергiї становить 428 976 споживачiв (побутовi споживачi; малi 

непобутовi споживачi (з приєднаною потужнiстю до 50 кВт); непобутовi споживачi (з 

приєднаною потужнiстю вiд 50 кВт до 150 кВт); непобутовi споживачi (з приєднаною потужнiстю 

вiд 150 кВт); бюджетнi споживачi.) 

Як вже зазначалося, протягом звiтного 2019 року основним видом дiяльностi Товариства було 

розподiлення електроенергiї. У зв'язку  з тим, що Товариству було анульовано з 01.01.2019 року 

лiцензiї  на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї 

мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за 

регульованим тарифом, в 2019 роцi Товариством не надавались послуги з постачання електричної 

енергiї. Вiдповiдно, закупiвля електроенергiї з метою її постачання споживачам, Товариством у 

2019 роцi не здiйснювалася. 

До 01 липня 2019 року Товариство здiйснювало закупiвлю електричної енергiї для компенсацiї 

технологiчних витрат електроенергiї на її розподiл на Оптовому ринку електроенергiї згiдно 

укладеного договору з ДП "Енергоринок". Середня цiна закупiвлi електричної енергiї для 

компенсацiї технологiчних витрат Товариства за перiод сiчень-червень 2019 року становила 

1539,24 грн./ МВт*год.(без ПДВ), а без врахування дотацiйних сертифiкатiв -1679,97 грн./ 

МВт*год.(без ПДВ). Щодо динамiки закупiвельної цiни електричної енергiї Товариством у 

сiчнi-червнi 2019 року в ОРЕ, то протягом цього перiоду вона була не стабiльною i коливалася вiд 

мiнiмальної 1384,73 грн./ МВт*год.(без ПДВ) в червнi до максимальної 1834,03 грн./ 

МВт*год.(без ПДВ) в квiтнi 2019 року. З 01 липня 2019 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" здiйснює 

купiвлю електричної енергiї для компенсацiї технологiчних витрат електроенергiї на її розподiл 

на ринку двостороннiх договорiв, на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та на 

балансуючому ринку. 

На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї України", який враховує 

вимоги Третього енергетичного пакету, в рамках реформацiї ринку електричної енергiї ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" виконує функцiї оператора системи розподiлу, забезпечуючи надiйну та 

безпечну експлуатацiю, технiчне обслуговування й розвиток системи розподiлу та здiйснюючи 

розподiл електроенергiї. Для цього Товариство вивчає шляхи модернiзацiї електромереж, як 

магiстральних, так i розподiльних, адже вбачає потребу, та має на метi активiзацiю впровадження 

та використання нових технологiчних процесiв. Це, зокрема, розвиток сучасних потужних систем 

передавання електроенергiї на змiнному i постiйному струмi, впровадження нових 

високоефективних видiв обладнання та конструкцiй проводiв, кабельних лiнiй з високою 

пропускною спроможнiстю, а також подальший розвиток iнтелектуальних систем передавання та 

розподiлу електроенергiї, засобiв облiку та iнших новiтнiх технологiй. Електричнi мережi 

становлять основу електроенергетичних систем, а втрати електроенергiї в електричних мережах 

та її транспортування до споживача є одним iз основних показникiв економiчностi роботи 

Товариства як оператора системи розподiлу. Функцiї, якi покладаються на Товариство як на 

оператора системи розподiлу - юридичну особу, вiдповiдальну за безпечну, надiйну та ефективну 

експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток системи розподiлу i забезпечення 

довгострокової спроможностi системи розподiлу щодо задоволення обгрунтованого попиту на 

розподiл електричної енергiї з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення енергоефективностi визначають його важливiсть в сферi 

правовiдносин учасникiв ринку електричної енергiї. 

На територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi (мiсто Рiвне i Рiвненська область) Товариство 

мало у 2019 роцi конкурентiв: АТ "Укрзалiзниця" та  Комунальне пiдприємство "Мiськi 



електричнi мережi" (м.Вараш). Особливiстю послуг емiтента є те, що ПрАТ "Рiвнеобленерго" як 

оператор системи розподiлу, забезпечує надiйний розподiл електричної енергiї по мiсту Рiвне i 

Рiвненськiй областi, вiдповiдає за якiсть та надiйнiсть електропостачання, експлуатує лiнiї 

електропередач, пiдстанцiї, iншi енергооб'єкти, ремонтує та реконструює їх, здiйснює приєднання 

споживачiв до електромереж, обмежує, припиняє та вiдновлює електропостачання, встановлює 

лiчильники електроенергiї й фiксує їхнi покази, переводить побутових споживачiв на "зонний 

облiк" електроенергiї.  

Як вже було вiдзначено, ПрАТ "Рiвнеобленерго" як оператор системи розподiлу  у вiдповiдностi 

до вимог Кодексу системи розподiлу, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018р. № 

310, здiйснює довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, включаючи 

проведення всiх необхiдних дослiджень та оцiнок/прогнозiв. З цiєю метою Товариством 

розроблено, а НКРЕКП постановою вiд 24.01.2020р. №212 схвалено "План розвитку системи 

розподiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 

роки" (далi - План), який мiститить необхiднi прогнознi обсяги нового будiвництва, реконструкцiї 

та технiчного переоснащення системи розподiлу на наступнi 5 календарних рокiв iз визначенням 

необхiдного для цього обсягу iнвестицiй та строкiв виконання вiдповiдних заходiв. Виконання 

Плану  дасть можливiсть: перейти на значно вищий ступiнь сталої роботи системи i надiйного та 

якiсного електропостачання споживачiв; скоротити технологiчнi витрати електроенергiї на її 

транспортування електромережами 0,4-110 кВ; скоротити витрати на обслуговування, контроль i 

ревiзiю обладнання; за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачiв: пiдвищити 

комутацiйний i механiчний ресурс, мiнiмiзувати вимоги до обслуговування, виключити 

можливiсть забруднення довкiлля, скоротити експлуатацiйнi витрати, зменшити пожежо- та 

вибухонебезпеку; за рахунок впровадження релейного захисту на мiкропроцесорнiй основi 

пiдвищити надiйнiсть роботи електроустаткування i обсяг точок мережi, що контролюються. 

Зважаючи на особливiсть основного виду дiяльностi Товариства у звiтному перiодi - надання 

послуг з розподiлення електроенергiї - постачальники сировини та матерiалiв, що займають 

бiльше 10% в загальному обсязi постачання, вiдсутнi. Товариство протягом звiтного року не 

здiйснювало дiяльностi поза межами України. 

 

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  

Всього за 2015 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 89 606 тис. грн., з них: машини та 

обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 15 173 тис. грн.; транспортнi засоби - 7 

712 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 13 789 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 52 932 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 375 тис. грн. За 2015 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 2 500 тис. грн. 

Всього за 2016 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 99 730 тис. грн., з них: машини та 

обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 19 901 тис. грн.; транспортнi засоби -     

5 114 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 14 759 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 59 956 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 655 тис. грн. За 2016 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 1 651 тис. грн. 

Всього за 2017 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 163 829 тис. грн., з них: машини 

та обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 31 477 тис. грн.; транспортнi засоби - 

7 370 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 29 147 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 95 835 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 1 219 тис. грн. За 2017 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 3 099 тис. грн. 



Всього за 2018 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 204 741 тис. грн., з них: машини 

та обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 30 691 тис. грн.; транспортнi засоби - 

11 082 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 32 468 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 130 500 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 987 тис. грн. За 2018 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 6 078 тис. грн. 

Всього за 2019 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 179 628 тис. грн., з них: машини 

та обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 52 089 тис. грн.; транспортнi засоби - 

8 241 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 25 389 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 93 909 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 1 141 тис. грн. За 2019 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 5 273 тис. грн. 

Товариство здiйснює iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до затвердженої НКРЕКП iнвестицiйної 

програми. Процедура подання, формування, розгляду, схвалення та виконання iнвестицiйних 

програм Товариства з метою визначення обгрунтованостi запланованих лiцензiатом 

капiталовкладень та/або витрат у структурi тарифiв на принципах економiчної доцiльностi, а 

також цiльового використання коштiв лiцензiатом регулюється "Порядком розроблення та 

подання на затвердження планiв розвитку системи розподiлу та iнвестицiйних програм 

операторiв системи розподiлу", затвердженим постановою НКРЕКП вiд 04.09.2018р. № 955.  

Iнвестицiйна програма з розподiлу електричної енергiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" на 2020 рiк схвалена постановою НКРЕКП  вiд 

01.04.2020р. № 735 у сумi 124 529 тис.грн. (без ПДВ). 

 

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 

Залишкова вартiсть власних та орендованих основних засобiв станом на 31.12.2019 р. становить 1 

570 507 тис.грн., з них - вартiсть власних основних засобiв - 1 570 175 тис.грн. та орендованих 

основних засобiв - 332 тис.грн.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2019 р. - 4 198 792 

тис.грн.,  станом на 31.12.2019 р. - 4 373 147 тис.грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв 

протягом звiтного перiоду Товариство не укладало. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 

31.12.2019 р. - 64 %. Ступiнь використання основних засобiв - до повного зносу. Сума 

нарахованого зносу станом на 31.12.2019 р. - 2 802 972 тис.грн. Орендованi основнi засоби 

облiковуються поза балансом за оцiночною вартiстю, що зазначена в договорi оренди. 

Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням сум 

нарахованої амортизацiї. Об'єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Товариства по 

первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу. Iнша iнформацiя стосовно основних положень 

облiкової полiтики та щодо обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi.  

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Рiвне та Рiвненська область.  

ПрАТ "Рiвнеобленерго" в процесi своєї дiяльностi здiйснює вплив на навколишнє середовище, 

але вiн є несуттєвим i значно не позначається на використаннi активiв пiдприємства. З метою 

дотримання вимог дозвiльно-лiцензiйного законодавства України, ПрАТ "Рiвнеобленерго" в 2019 

роцi завершило процедуру оцiнки впливу на довкiлля (ОВД) для планованої дiяльностi по 

будiвництву двох кабельних лiнiй 110 кВ в м. Рiвне та отримало позитивний Висновок з ОВД. 

Також, товариство розпочало процедуру ОВД для планованої дiяльностi по будiвництву двох КЛ 



110 кВ в м. Здолбунiв.Товариство має дiючi дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданi для 23 пiдроздiлiв, та дiючий дозвiл на 

спецiальне водокористування. Разом з тим, протягом 2019 року Товариством виконано ряд 

заходiв, направлених на охорону довкiлля, зменшення впливу дiяльностi на навколишнє 

середовище, рацiональне використання ресурсiв, а саме: проведено перевiрку ефективностi 

роботи газоочисного устаткування (контрольнi замiри викидiв вiд 3 циклонiв); пiдготовлено 

щорiчну iнформацiю щодо використання елегазу (парниковий газ) в обладнаннi ПрАТ 

"Рiвнеобленерго"; здiйснено щоквартальне дослiдження якостi вод, що забираються з пiдземних 

горизонтiв (для 5 трубчатих колодязiв); проведено повiрку лiчильникiв води, що встановленi на 

водопроводах (12 водолiчильникiв),  замiнено 2 лiчильники води, встановлено 3 лiчильники 

води; пiдготовлено щорiчну iнформацiю про змiни в Реєстровiй картi об'єкта утворення вiдходiв; 

проведено збiр та передачу для лiцензованих та/або спецiалiзованих пiдприємств 357,6 т вiдходiв; 

проведено 10 навчань для персоналу на екологiчну тематику, в т.ч. 3 навчання на курсах 

пiдвищення квалiфiкацiї персоналу; проведено 26 внутрiшнiх перевiрок пiдроздiлiв на предмет 

дотримання вимог екологiчного законодавства; взято участь у пiдготовцi Актiв обстеження 

зелених насаджень на дiлянках пiд будiвництво ПС 110/10 кВ Центральна та КЛ 110 кВ у м. Рiвне. 

У вiдповiдностi до "План розвитку системи розподiлу ПрАТ "Рiвнеобленерго" з 2020 року до 2024 

року", схваленого НКРЕКП постановою вiд 24.01.2020 року №212, на 2020 рiк заплановано 

виконати наступнi заходи: 

Згiдно сценарiю №1: реконструкцiю ПС 110 кВ "Хiночi"; реконструкцiю ПС 110 кВ "Захiдна"; 

будiвництво ПЛ-0,4 кВ; реконструкцiю ПЛ-0,4 кВ; встановлення розвантажувальних ТП 10/0,4 

кВ. 

Згiдно сценарiю №2: будiвництво ПС 110 кВ "Центральна" (1 черга); будiвництво ПС 110 кВ 

"Здолбунiв-мiсто"; реконструкцiю ПС 110 кВ "Хiночi"; реконструкцiю ПС 110 кВ "Захiдна"; 

реконструкцiю ПС 110 кВ "Сарни"; будiвництво ПЛ-0,4 кВ; реконструкцiю ПЛ-0,4 кВ; 

встановлення розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ. 

У вiдповiдностi до схваленої постановою НКРЕКП вiд 01.04.2020р. № 735 iнвестицiйної 

програми з розподiлу електричної енергiї ПрАТ "Рiвнеобленерго" в 2020 роцi на будiвництво, 

модернiзацiю та реконструкцiю електромереж та обладнання заплановано 92 667,83 тис. грн.(без 

ПДВ). В результатi планується побудувати та ввести в експлуатацiю: реконструювати/технiчно 

переоснащити ПЛ-0,4 кВ самоутримним iзольованим проводом - 87,865 км; замiнити однофазних 

вiдгалужень до житлових будинкiв на iзольованi - 1796 шт.; замiнити трифазних вiдгалужень до 

житлових будинкiв на iзольованi - 792 шт.; реконструювати РП-10/0,4кВ - 1 шт.; 

реконструювати/побудувати КЛ-6-10кВ - 2,773 км; встановити реклоузерiв на ПЛ-10кВ iз 

влаштуванням телемеханiки - 3 шт.; реконструювати ПС 110/10 кВ "Захiдна" №64 - 1шт.; 

виготовити ПКД на реконструкцiю ПС 110/35/10 кВ "Костопiль" №72 - 1шт. Виконання робiт в 

рамках схваленої Iнвестицiйної програми на 2020 рiк планується здiйснити в 2020 роцi. У 

вiдповiдностi до Розрахунку джерел фiнансування iнвестицiйної програми на 2020 рiк (тис. грн. 

без ПДВ)", джерелами фiнансування робiт є:  амортизацiйнi вiдрахування - 46 080 тис. грн., 

прибуток вiд лiцензованої дiяльностi - 19 030 тис. грн., iншi доходи - 59 419 тис.грн. 

Iнвестицiйна програма за звiтний  2019 рiк виконана  на   99,61 %  - на загальну суму 97620,12 

тис. грн.(без ПДВ). Основними напрямками виконання iнвестицiйної дiяльностi були 

будiвництво i реконструкцiя мереж. За результатами такої дiяльностi: реконструйовано ПЛ-0,4 кВ 

самоутримним iзольованим проводом - 102,24 км; замiнено одно-, трьох- фазних вiдгалужень до 

житлових будинкiв на iзольованi - 2115 шт.; побудовано/реконструйовано РТП-10/0,4кВ - 6 шт.; 

реконструйовано/побудовано КЛ-6-10кВ - 1,77 км.; виготовлено ПКД (встановлення реклоузера 

на ПЛ-10 кВ) - 2 шт.; реконструйовано ПС110/10 "Пiвденна"; "Замiна масляних вимикачiв 110 кВ" 

на елегазовi   вимикачi 110 кВ  з  мiкропроцесорними захистами - 1 шт.; виготовлено ПКД на 

реконструкцiю ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни - 1 шт.; виготовлено ПКД на замiну ВД, КЗ 

110 Т-1, Т-2 на вакуумнi або елегазовi вимикачi 110 кВ з мiкропроцесорними захистами на ПС 

110/10 кВ Захiдна - 1 шт. З метою покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi 



електропостачання споживачiв та пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних 

мереж персоналом Товариства за 2019р. виконанi роботи з ремонту електричних мереж та 

обладнання.Зокрема, у звiтному роцi здiйснено ремонт 1248,48км лiнiй 0,4-10кВ; виконано замiну 

2255шт. опор на ПЛ 0,4-10кВ; проведено замiну проводу на ПЛ 0,4-10кВ - 109,3062км; проведено 

замiну iзоляторiв на ПЛ 0,4-10кВ - 9843шт.; здiйснено ремонт ТП, РП 6-10кВ в кiлькостi 558шт. та 

ремонт силових трансформаторiв 6-10кВ в кiлькостi 417шт.; вiдремонтовано вимикачiв 6-10кВ - 

1038шт.  

Фiнансування здiйснених у 2019 роцi заходiв проводилося за рахунок власних коштiв (в т.ч. 

заходiв, передбачених Iнвестицiйною програмою) i залучених коштiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства в умовах масштабного 

перехiдного перiоду реформування ринку електроенергiї України виступають: зростання частки 

фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; невеликi обсяги реконструкцiї та нового 

будiвництва електричних мереж; крадiжки елементiв електричних мереж; дебiторська 

заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв; стихiйнi природнi явища, наслiдками 

яких є руйнування i збитки. Незадовiльний технiчний стан обладнання є причиною технологiчних 

витрат електроенергiї (ТВЕ) на її транспортування по електричним мережам. Зниження ТВЕ - це 

iстотний резерв пiдвищення доходностi пiдприємства.  

Проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, є  неефективна полiтика тарифоутворення, 

що знижує рентабельнiсть надання послуги з розподiлу, та недостатнiй обсяг капiтальних 

iнвестицiй, що призводить до зростання втрат в електромережах, зменшуючи прибутковiсть 

Товариства. Макроекономiчними факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть емiтента є: 

нестабiльна  економiчна ситуацiя в Українi ; зростання податкового навантаження; 

недосконалiсть галузевого законодавства. 

З 01 липня 2019 року розпочав роботу новий ринок електричної енергiї, i вiдповiдно Товариство 

здiйснює господарську дiяльнiсть в умовах перiоду реформування ринку електроенергiї України. 

Реформування ринку електроенергiї зумовило створення окремих сегментiв ринку 

(органiзованого та неорганiзованого) з цiноутворенням на базi конкуренцiї, вiддiлення 

розподiльчих компанiй вiд постачальникiв, введення стимулюючого тарифоутворення для 

операторiв системи передачi та розподiлу.В умовах функцiонування ринку електричної енергiї, 

ефективна робота Товариства як оператора системи розподiлу електричної енергiї, залежить вiд 

виконання необхiдних органiзацiйних та нормативно-правових заходiв, необхiдних для роботи 

нового ринку електричної енергiї у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про ринок 

електричної енергiї", удосконалення прийнятих нормативно-правових актiв в сферi 

електроенергетики, зокрема синхронiзацiї документiв мiж собою. 

Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi Товариства вiд законодавчих та 

економiчних обмежень. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється в межах витрат, закладених у затвердженiй 

структурi тарифiв на розподiл електроенергiї. Прiоритетними витратами грошових коштiв 

Товариства є наступнi статтi витрат: заробiтна плата; оплата податкiв та платежiв до державного 

бюджету; оплата за електроенергiю для покриття технологiчних втрат; оплата iнвестицiйної 

програми; оплата капiтальних ремонтiв. 

Полiтика фiнансування включає методи та iнструменти короткострокового планування 

(бюджетування) , середньострокового планування (фiнансовий план на рiк, iнвестицiйна 

програма на рiк) та довгострокового планування (програма розвитку систем розподiлу). За 



ринкових вiдносин важливе значення набуває вибiр оптимальної структури форм фiнансування 

пiдприємства. Товариство використовує зовнiшнє та внутрiшнє фiнансування. До внутрiшнiх 

джерел фiнансування пiдприємства належить власний капiтал, який включає: внески власникiв 

пiдприємства, реiнвестування прибутку. Iз зовнiшнiх джерел фiнансування Товариство 

використовує небанкiвськi залученi кошти. Використання позикового капiталу дозволяє iстотно 

розширити обсяг господарської дiяльностi Товариства, забезпечити бiльш ефективне 

використання власного капiталу.      

Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування є зменшення дебiторської 

заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi. Фiнансова дiяльнiсть 

Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного 

використання фiнансових ресурсiв, дотримання розрахункової i кредитної дисциплiни, 

досягнення рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з 

метою ефективного функцiонування пiдприємства. Розмiр робочого капiталу в 2019 роцi 

достатнiй для поточних потреб емiтента. 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

У ПрАТ "Рiвнеобленерго" не ведеться окремого облiку вартостi укладених, але ще не виконаних 

договорiв (контрактiв). Разом з тим, згiдно даних балансу Товариства на 31 грудня 2019року: 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду 

становить 4385тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги станом 

на 31.12.2019р. становить 15590тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними 

авансами на кiнець звiтного перiоду становить 86 525тис.грн. 

 

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) 

Основними перспективними планами розвитку Товариства як оператора системи розподiлу 

електричної енергiї на 2020 рiк є будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж 

та обладнання, оновлення зношеного обладнання, замiна його на бiльш економiчно вигiдне; 

зниження рiвня технологiчних втрат електроенергiї на її транспортування по електричним 

мережам за рахунок впровадження органiзацiйних та технiчних заходiв щодо зниження витрат, 

виконання Iнвестицiйної програми та iншi заходи. 

У вiдповiдностi до схваленої постановою НКРЕКП вiд 01.04.2020р. № 735 iнвестицiйної 

програми з розподiлу електричної енергiї ПрАТ "Рiвнеобленерго" в 2020 роцi планується 

побудувати та ввести в експлуатацiю: реконструювати/технiчно переоснащити ПЛ-0,4 кВ 

самоутримним iзольованим проводом - 87,865 км; замiнити однофазних вiдгалужень до житлових 

будинкiв на iзольованi - 1796 шт.; замiнити трифазних вiдгалужень до житлових будинкiв на 

iзольованi - 792 шт.; реконструювати РП-10/0,4кВ - 1 шт.; реконструювати/побудувати 

КЛ-6-10кВ - 2,773 км; встановити реклоузерiв на ПЛ-10кВ iз влаштуванням телемеханiки - 3 шт.; 

реконструювати ПС 110/10 кВ "Захiдна" №64 - 1шт.; виготовити ПКД на реконструкцiю ПС 

110/35/10 кВ "Костопiль" №72 - 1шт.; здiйснити заходи з впровадження облiку споживання 

електричної енергiї населенню; здiйснити замiну приладiв облiку, в тому числi класу 2,5, 

власними силами; встановити баланснi лiчильники на ТП-10/0,4 кВ; впровадити заходи з 

розвитку АСДТК, iнформацiйних технологiй, систем зв'язку; здiйснити модернiзацiю та 

закупiвлю колiсної технiки та iншi заходи. 

В умовах функцiонування ринку електричної енергiї, ефективна робота Товариства як оператора 

системи розподiлу електричної енергiї, залежить вiд виконання необхiдних органiзацiйних та 

нормативно-правових заходiв, необхiдних для функцiонування нового ринку електричної енергiї 

у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї", удосконалення 

прийнятих нормативно-правових актiв в сферi електроенергетики, зокрема синхронiзацiї 



документiв мiж собою. Окрiм зазначених,  факторами, що впливають на дiяльнiсть Товариства 

також є: зростання частки фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; невеликi 

обсяги реконструкцiї та нового будiвництва електричних мереж; крадiжки елементiв електричних 

мереж; дебiторська заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв; стихiйнi природнi 

явища, наслiдками яких є руйнування i збитки;  неефективна полiтика тарифоутворення, що 

знижує рентабельнiсть надання послуги з розподiлу, та недостатнiй обсяг капiтальних iнвестицiй, 

що призводить до зростання втрат в електромережах, зменшуючи прибутковiсть 

Товариства.Макроекономiчними факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть емiтента є: 

нестабiльна  економiчна ситуацiя в Українi; зростання податкового навантаження; 

недосконалiсть галузевого законодавства. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Полiтики щодо дослiджень та розробок емiтентом не розроблялись. Дослiдження та розробки 

Товариством за звiтний 2019 рiк не проводилися. 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є 

вищим органом Товариства. Товариство 

зобов'язане щороку скликати Загальнi 

збори акцiонерiв (рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв). Рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв проводяться не пiзнiше 30 

квiтня наступного за звiтним року. Усi 

iншi Загальнi збори акцiонерiв, крiм 

рiчних, вважаються позачерговими. 

Право участi у Загальних зборах 

акцiонерiв належить особам, якi 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 

мають право на таку участь, або їх 

представникам. Перелiк акцiонерiв, якi 

мають право на участь у Загальних 

зборах акцiонерiв, складається станом 

на 24 годину за 3 робочих днi до дня 

проведення таких Зборiв у порядку, 

встановленому законодавством України 

про депозитарну систему України.  

Станом на 31.12.2019р. у вiдповiдностi 

до даних Реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, виданого ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", 

загальна кiлькiсть акцiонерiв 

(юридичних i фiзичних осiб) - 8176.  

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 7 осiб. До складу Наглядової 

ради обранi: 1 акцiонер Товариства i 6 

представникiв акцiонера Товариства. 

Структура Наглядової ради: Голова 

Станом на 31.12.2019р. персональний 

склад Наглядової ради:  

Голова Наглядової ради - Лавренко 

Микола Миколайович 

Члени Наглядової ради - Судак Iгор 



Наглядової ради, члени Наглядової 

ради.  

Олександрович; Соловйов Юрiй 

Юрiйович; Санченко Юрiй 

Миколайович; Топал Олександр 

Михайлович; Грабова Людмила 

Володимирiвна; Шандрук Олександр 

Тихонович. 

 

Правлiння Наглядовою радою визначено 

кiлькiсний склад Правлiння - 7 осiб.  

Структура Правлiння: Голова 

Правлiння, члени Правлiння.  

Станом на 31.12.2019р. персональний 

склад Правлiння:  

Голова правлiння - Невмержицький 

Сергiй Миколайович 

члени правлiння - Красiнський Iгор 

Вiкторович, Помадовський Роман 

Леонiдович, Муха Юрiй Михайлович, 

Степанчук Олена Володимирiвна, 

Ахромкiн Андрiй Олександрович. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова Правлiння 

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

 Невмержицький Сергiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго", 22048622, комерцiйний 

директор, член Правлiння 

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

 13.05.2013, обрано на невизначений термiн 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №02 вiд 30.04.2013р.) обраний Головою 

Правлiння з 13.05.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 10.05.2016р. (протокол б/н вiд 10.05.2016р.) у зв'язку iз закiнченням 12.05.2016р. 

строку повноважень у голови Правлiння Товариства, переобрано з 13.05.2016року головою 

Правлiння  Товариства  Невмержицького Сергiя Миколайовича - на невизначений термiн 

(вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Рiвнеобленерго",  повноваження голови Правлiння є чинними до 

моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень голови Правлiння 

та обрання нового голови Правлiння). За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Повноваження та 

обов'язки голови Правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Правлiння ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами трудового договору (контракту). Посадовiй особi 

емiтента як головi Правлiння винагорода виплачувалась згiдно умов трудового договору 

(контракту). Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 роки.Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння. 



Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Голова Ради Рiвненської обласної органiзацiї 

роботодавцiв у галузi електроенергетики (Iдентифiкацiйний код 39108234. Мiсцезнаходження: 

33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71).  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Красiнський Iгор Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПАТ "Рiвнеобленерго", 05424874, директор технiчний 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Красiнським Iгорем Вiкторовичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 25 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор технiчний. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Помадовський Роман Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

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

 ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго", 00131713, начальник бюджетного 



вiддiлу 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства  (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Помадовським Романом Леонiдовичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий. Посади, якi обiймає на iнших 

пiдприємствах: виконавчий директор Рiвненської обласної органiзацiї роботодавцiв у галузi 

електроенергетики (Iдентифiкацiйний код 39108234. Мiсцезнаходження: 33013, м.Рiвне, вул. 

Князя Володимира, 71).  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Муха Юрiй Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ПАТ "Кiровоградобленерго", 23226362, начальник Новоукраїнського РЕМ 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради  Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради  

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння  Товариства Мухою Юрiєм Михайловичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини немає. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  директор виконавчий. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 головний бухгалтер, член Правлiння 

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

 Степанчук Олена Володимирiвна 

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 

 ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", 05424874, керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї 

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

 08.10.2007, обрано не обмежений 

9) Опис 

 Призначена на посаду Головного бухгалтера з 08.10.2007р. (наказ №631-к вiд 

08.10.2007р.), строк трудового договору не обмежений. Рiшенням Наглядової Ради (протокол 

№16 вiд 10.09.2013р.) обрана членом Правлiння з 10 вересня 2013р. строком на три роки, згiдно 

Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н 

вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом Правлiння Товариства Степанчук Оленою 

Володимирiвною, у зв'язку з чим подовженi її повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень члена Правлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння 

Товариства  та умовами контракту. У вiдповiдностi до Статуту Товариства повноваження членiв 

Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження 

та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. За звiтний перiод змiн не 

вiдбулося. Посадова особа як член Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до 

умов контракту. Посадова особа як головний бухгалтер отримує оплату у вiдповiдностi до умов 

трудового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди та заробiтної плати за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж 

роботи - 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Ахромкiн Андрiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 22 

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

 ПАТ "Рiвнеобленерго", 05424874, директор комерцiйний 

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

 02.06.2014, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради  Товариства (протокол №16 вiд 02.06.2014р.) обраний членом 

Правлiння з 02.06.2014р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради  

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння  Товариства Ахромкiним Андрiєм Олександровичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор комерцiйний. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 голова Наглядової ради 

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

 Лавренко Микола Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 44 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Перший Вiце-Президент 

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

 08.09.2015, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р.  Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол 

засiдання Наглядової ради №29 вiд 07.09.2015р.) у зв'язку з припиненням повноважень з 

07.09.2015року голови Наглядової ради Товариства Спектора Михайла Йосиповича, з 08.09.2015 

року обрано головою Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича. Лавренка 

М.М. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) було переобрано членом Наглядової ради Товариства, а рiшенням Наглядової ради  

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.03.2016р.) з 25.03.2016р.переобрано Головою 

Наглядової ради Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на 

строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, а рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол 

засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2017р.)  з 06.04.2017р.обрано Головою Наглядової ради 



Товариства - до переобрання. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

05.04.2018р. посадову особу  переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки, а 

рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2018р.)  з 

05.04.2018р. обрано Головою Наглядової ради Товариства - до переобрання. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради Товариства на три роки, а рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2019р.) посадову особу з 11.04.2019р.обрано 

Головою Наглядової ради Товариства до переобрання. Повноваження та обов'язки голови та 

члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Наглядову 

раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору.  Посадова особа як 

Голова Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов 

цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є 

представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє посадова особа в 

статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Президент 

юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Президент ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. 

Госпiтальна, 4-А).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Судак Iгор Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Вiце-Президент з 

електроенергетичного бiзнесу 

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

 23.07.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Судака I.О. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н 

вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних 

Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є представником акцiонера 

Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 

складає 0,000002%. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ 



"Рiвнеобленерго", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами 

цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримувала 

винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття 

iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання повноважень члена 

Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж 

роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: старший Вiце-Президент юридичної особи, генеральний директор юридичної особи. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: генеральний директор ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код 43203663. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, 

вул. Госпiтальна, будинок 4-А). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Зоммер Анатолiй Еммануїлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Вiце-Президент з розвитку 

енергетики 

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

 23.07.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Зоммера А. Е. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних 

рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) з 

11.04.2019р. припинено повноваження члена Наглядової ради. Зоммер А. Е.обирався членом 

Наглядової ради як представник акцiонера Washington Holdings B.V. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi 

Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та 

умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента 

отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання повноважень 

члена Наглядової ради у звiтному роцi. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: Вiце-Президент з розвитку енергетики. На момент припинення повноважень члена 

Наглядової ради посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.  



 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Iвасенко Григорiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1947 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 50 

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

 ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", 34801918, начальник 

виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Iвасенка Г.I. згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на три роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) з 11.04.2019р. припинено повноваження члена 

Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов'язки 

члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Наглядову 

раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член 

Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

перiод виконання повноважень члена Наглядової ради у звiтному роцi. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  Загальний стаж роботи - 50 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник виробничо-технiчного вiддiлу департаменту 

технiчної полiтики юридичних осiб. На момент припинення повноважень члена Наглядової ради 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Маслова-Левченко Марина Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 



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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, провiдний фахiвець 

департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї  

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

 06.04.2017, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) Маслову-Левченко М. А. обрано членом Наглядової ради Товариства на строк до 

наступних рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) з 

11.04.2019р. припинено повноваження члена Наглядової ради. Маслову-Левченко М. А. було 

обрано членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера Washington Holdings B.V. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та обов'язки члена Наглядової 

ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Наглядову раду ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової 

ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не 

надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання 

повноважень члена Наглядової ради у звiтному роцi. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний фахiвець департаменту корпоративних вiдносин та 

приватизацiї юридичної особи.  Посади, якi обiймала на iнших пiдприємствах: провiдний 

фахiвець департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї  ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. 

Госпiтальна, 4-А).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Санченко Юрiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, директор виробничого 

департаменту 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Санченка Ю. М. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства  на три роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства на три роки. Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", 

Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового 

договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 

щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання повноважень члена Наглядової ради 

протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  директор 

виробничого департаменту; директор виробничо-технiчного департаменту, директор з розвитку 

юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: директор з розвитку ТОВ "ВС 

ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код 43203663. Мiсцезнаходження: 

01601, м.Київ, вул. Госпiтальна, будинок 4-А). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Грабова Людмила Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, заступник начальника 

вiддiлу корпоративного управлiння 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради  Товариства. Грабову Л. В. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на три роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Наглядової ради Товариства на три 

роки. Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V.   Частка, якою 

володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.  Повноваження та 

обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа як член Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов 

цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди за перiод виконання повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У 



натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, 

якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу 

корпоративних вiдносин, заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння юридичної 

особи, член Ревiзiйної комiсiї. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник начальника 

вiддiлу корпоративного управлiння ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Iдентифiкацiйний код 

33947089. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Госпiтальна, 4-А). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Ракова Олена Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, начальник вiддiлу тарифоутворення 

та розрахункiв з енергоринком 

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

 23.07.2013, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обрана 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Рiшенням загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 

24.04.2014р. (протокол б/н вiд 24.04.2014р.) переобрано на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 

моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту Товариства 

зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Ракову О. С. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 3 (три) роки, а 

рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол вiд 06.04.2017р.)  обрано 

Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства - до переобрання. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 

05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Ракову Олену Сергiївну на 5 рокiв.Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 05.04.2018р. 

(протокол вiд 05.04.2018р.) Ракову Олену Сергiївну переобрано Головою Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол 

б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на - 5 рокiв. Рiшенням 

Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол вiд 11.04.2019р.) Ракову Олену Сергiївну 

обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної 

комiсiї з їх числа до переобрання. З 04 вересня 2019 року припиненi повноваження Голови 

Ревiзiйної комiсiї, члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Ракової Олени Сергiївни (пiдстава для 

припинення повноважень - заява члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Ракової Олени Сергiївни вiд 

20.08.2019р. про припинення повноважень за власним бажанням з 04 вересня 2019р., подана у 

вiдповiдностi до "Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента). 



Повноваження та обов'язки члена та голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 

"Рiвнеобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як Голова 

Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

виконання повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з 

енергоринком, начальник вiддiлу тарифоутворення юридичної особи. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу з регуляторних питань ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" 

(Iдентифiкацiйний код 32113929. Мiсцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. АРТЕМА, будинок 21). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Борисюк Юлiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1992 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", 20064500, головний спецiалiст вiддiлу 

торгових операцiй 

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

 06.04.2017, обрано 5  рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства  на 5 рокiв.Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на - 5 

рокiв.  Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 

"Рiвнеобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член 

Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй 

юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: головний спецiалiст вiддiлу 

торгових операцiй ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"  (Iдентифiкацiйний код 

20064500. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, провулок Госпiтальний, будинок 4-Б). 

 

1) Посада 



 член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, заступник начальника вiддiлу 

iнвестицiйного планування 

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

 08.05.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства вiд 24.04.2014р. обрана членом 

Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту  Товариства (нова редакцiя 

Статуту  Товариства зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв  

Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Бiнєєва С. М. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. 

(протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три 

роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства  на 5 рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства на - 5  рокiв. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства  вiд 04.09.2019р. (протокол б/н 

вiд 04.09.2019р.) у зв'язку з припиненням з 04.09.2019р. повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Ракової О.С., обрано з 05 вересня 2019р. Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до 

переобрання. Повноваження та обов'язки члена та голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом 

ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член, а  

з 05.09.2019р. як Голова Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до 

умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру 

виплаченої винагороди за виконання повноважень члена та Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 

звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 

начальника вiддiлу iнвестицiйного планування, заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного 

планування департаменту технiчної полiтики. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

начальник вiддiлу стратегiчного розвитку та координацiї процедур ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код 43203663. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, 

вул. Госпiтальна, будинок 4-А). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Мельник Iрина Володимирiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

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

 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ", 31810610, фахiвець з бiржових 

операцiй 

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

 05.04.2018, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Мельник Iрину Володимирiвну. Строк, на який обрано - 5 

(п'ять) рокiв.Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2019р. (протокол 

б/н вiд 11.04.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на - 5 рокiв.  Повноваження та 

обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору укладеного з 

членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала 

винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття 

iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної 

комiсiї протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 11 

рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

фахiвець з торгiвлi цiнними паперами юридичних осiб, фахiвець з бiржових операцiй юридичної 

особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: фахiвець з бiржових операцiй ТОВ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний код 31810610. 

мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, провулок ГОСПIТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б, кiмната 238 ).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Соловйов Юрiй Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 43 

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

 АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", 05396638, член Наглядової ради 

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

 11.04.2019, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 



членом Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є представником акцiонера 

Washington Holdings B.V. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та 

обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа як член Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов 

цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди за перiод виконання повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх 

посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-Президент з 

органiзацiйно-кадрових питань юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

Вiце-Президент з органiзацiйно-кадрових питань ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" 

(Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Госпiтальна, 4-А). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Топал Олександр Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, Вiце-президент з технiчних 

питань 

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

 11.04.2019, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є представником акцiонера 

Washington Holdings B.V. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження та 

обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа як член Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов 

цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди за перiод виконання повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор технiчний юридичних 

осiб,  Вiце-президент з технiчних питань юридичної особи, директор операцiйний юридичної 

особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: директор операцiйний ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код 43203663. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, 

вул. Госпiтальна, будинок 4-А). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 



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

 Шандрук Олександр Тихонович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ТОВ  "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", 22925684, директор 

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

 11.04.2019, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 

володiє часткою в статутному капiталi емiтента,що складає 0,000002%. Повноваження та 

обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа як член Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов 

цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди за перiод виконання повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх 

посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор юридичної особи. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: директор ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА 

"УКРПРАВО" (Iдентифiкацiйний код 22925684. Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

ШЕВЧЕНКА/ВУЛ.ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Зубченко Свiтлана Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", 22925684, юрисконсульт 

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

 11.04.2019, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 11.04.2019р. (протокол б/н вiд 11.04.2019р.) обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на 5 (п'ять) рокiв. Повноваження та обов'язки члена 



Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Рiвнеобленерго", Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю ПрАТ "Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору укладеного з членом 

Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 

щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 18 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

юрисконсульт юридичної особи, заступник директора юридичної особи. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: заступник директора ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО" 

(Iдентифiкацiйний код 22925684. Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

ШЕВЧЕНКА/ВУЛ.ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

 



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 

Голова Правлiння Невмержицький 

Сергiй 

Миколайович 

 0 0 0 0 

член Правлiння Красiнський Iгор 

Вiкторович 

 0 0 0 0 

член Правлiння Помадовський 

Роман Леонiдович 

 0 0 0 0 

член Правлiння Муха Юрiй 

Михайлович 

 0 0 0 0 

головний 

бухгалтер, член 

Правлiння 

Степанчук Олена 

Володимирiвна 

 0 0 0 0 

член Правлiння Ахромкiн Андрiй 

Олександрович 

 0 0 0 0 

голова Наглядової 

ради, член 

Наглядової ради 

Лавренко Микола 

Миколайович 

 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Судак Iгор 

Олександрович 

 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Санченко Юрiй 

Миколайович 

 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Грабова Людмила 

Володимирiвна 

 2 0,000002 2 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Борисюк Юлiя 

Олександрiвна 

 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї, Голова 

Ревiзiйної комiсiї 

Бiнєєва Свiтлана 

Махмудiвна 

 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Мельник Iрина 

Володимирiвна 

 0 0 0 0 

член Ревiзiйної Зубченко Свiтлана  0 0 0 0 



комiсiї Михайлiвна 

член Наглядової 

ради 

Соловйов Юрiй 

Юрiйович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Топал Олександр 

Михайлович 

 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Шандрук 

Олександр 

Тихонович 

 2 0,000002 2 0 

Усього 10 0,00001 10 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
На виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї", нормативно-правових 

актiв, що регламентують роботу нового ринку електричної енергiї, серед яких зокрема: Правила 

ринку, Правила ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, Кодекс системи передачi, 

Кодекс систем розподiлу та Кодекс комерцiйного облiку електричної енергiї, та на виконання 

зобов'язань в рамках угоди про членство в Енергетичному Спiвтовариствi з 01 липня 2019 року 

розпочав роботу новий ринок електричної енергiї. Метою нового ринку електричної енергiї є 

запровадження конкурентних механiзмiв функцiонування ринку електричної енергiї, вiльний 

вибiр контрагентiв та забезпечення права споживача вiльно обирати постачальника електричної 

енергiї. Постановою НКРЕКП вiд 13.11.2018 року №1413 "Про видачу лiцензiї з розподiлу 

електричної енергiї та анулювання лiцензiї з передачi електричної енергiї мiсцевими 

(локальними) електричними мережами i постачання електричної енергiї за регульованим 

тарифом" НКРЕКП видала ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" лiцензiю на право провадження з 

01.01.2019 року господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць 

провадження господарської дiяльностi. Цiєю ж постановою Товариству було анульовано з 

01.01.2019 року лiцензiї  на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної 

енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за 

регульованим тарифом.  

ПрАТ "Рiвнеобленерго" як оператор системи розподiлу  у вiдповiдностi до вимог Кодексу 

системи розподiлу, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018р. № 310, здiйснює 

довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, включаючи проведення всiх 

необхiдних дослiджень та оцiнок/прогнозiв. З цiєю метою Товариством розроблено, а НКРЕКП 

постановою вiд 24.01.2020р. №212 схвалено "План розвитку системи розподiлу ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 роки" (далi - План), який 

мiститить необхiднi прогнознi обсяги нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного 

переоснащення системи розподiлу на наступнi 5 календарних рокiв iз визначенням необхiдного 

для цього обсягу iнвестицiй та строкiв виконання вiдповiдних заходiв. Виконання Плану  дасть 

можливiсть: перейти на значно вищий ступiнь сталої роботи системи i надiйного та якiсного 

електропостачання споживачiв; скоротити технологiчнi витрати електроенергiї на її 

транспортування електромережами 0,4-110 кВ; скоротити витрати на обслуговування, контроль i 

ревiзiю обладнання; за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачiв: пiдвищити 

комутацiйний i механiчний ресурс, мiнiмiзувати вимоги до обслуговування, виключити 

можливiсть забруднення довкiлля, скоротити експлуатацiйнi витрати, зменшити пожежо- та 

вибухонебезпеку; за рахунок впровадження релейного захисту на мiкропроцесорнiй основi 

пiдвищити надiйнiсть роботи електроустаткування i обсяг точок мережi, що контролюються. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (надалi - Товариство) є новим 

найменуванням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", що 

було перейменовано з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЕС 

РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яке було правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Ей-I-Ес 

Рiвнеенерго", яке було створено шляхом реорганiзацiї Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Ей-I-Ес Рiвнеенерго" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.01.2004 р. (протокол 

№10). Вiдкрите акцiонерне товариство "Ей-I-Ес Рiвнеенерго" створене шляхом перейменування 

Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї "Рiвнеобленерго", вiдповiдно до рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.11.2001 р. (протокол №7). Державна акцiонерна 

енергопостачальна компанiя "Рiвнеобленерго" створена шляхом перетворення Державного 



пiдприємства "Рiвненське обласне пiдприємств електричних мереж", вiдповiдно до Указу 

Президента України вiд 04.04.1995 року № 282/95 "Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексi України" та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України №137 вiд 31.07.1995 р. За звiтний перiод ПрАТ "Рiвнеобленерго" в стадiї злиття, подiлу, 

приєднання, перетворення або видiлу не перебувало. 

У звiтному перiодi основним видом дiяльностi Товариства було розподiлення електроенергiї. 

Злагоджена робота Правлiння та всього трудового колективу Товариства була спрямована на 

реалiзацiю прiоритетних напрямкiв дiяльностi Товариства, а саме: забезпечення  надiйностi 

функцiонування енергосистеми областi, плiдну спiвпрацю з акцiонерами, отримання повної 

оплати за наданi споживачам послуги з розподiлу електричної енергiї; зниження втрат 

електроенергiї на всiх рiвнях її постачання; отримання надходжень вiд надання додаткових 

послуг та робiт; досягнення позитивних фiнансових результатiв;  виконання Iнвестицiйної 

програми, реалiзацiю на виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї" 

заходiв  щодо функцiонування Товариства як оператора системи розподiлу  та iншi напрямки 

дiяльностi Товариства. 

Протягом 2019 року зусиллями колективу ПрАТ "Рiвнеобленерго" було не лише забезпечено 

стабiльнiсть функцiонування енергосистеми областi, а й нарощено технiчний потенцiал. Слiд 

пiдкреслити, що iнвестицiйна програма за звiтний  2019 рiк виконана  на   99,61 %  - на 

загальну суму 97620,12 тис. грн.(без ПДВ). Основними напрямками виконання iнвестицiйної 

дiяльностi були будiвництво i реконструкцiя мереж.  

Завдяки реалiзацiї пiдроздiлами Товариства  великого обсягу органiзацiйних i технiчних заходiв, 

спрямованих на зниження рiвня технологiчних втрат електричної енергiї при її транспортуваннi, 

вдалося зберегти величину технологiчних втрат в межах нормативу. При нормативi - 16,11%, 

технологiчнi втрати електроенергiї за 2019 рiк становили - 13,41%.  

За результатами господарської дiяльностi Товариства, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 

2019 рiк склав  1 147 199 тис.грн. (без ПДВ).  

З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат фiнансовий результат до оподаткування 

(прибуток)  за 2019 рiк склав 196 787 тис. грн., тобто збiльшився на  87 861 тис.грн. у порiвняннi 

з 2018 роком. 

Чистий фiнансовий результат (прибуток) за 2019 рiк становить 161 253 тис.грн., тобто збiльшився 

на 71 622 тис.грн. (або на 79,91%) у порiвняннi з 2018 роком. 

Товариством на постiйнiй основi реалiзуються заходи, направленi на охорону довкiлля, 

зменшення впливу дiяльностi на навколишнє середовище, рацiональне використання ресурсiв. 

Зокрема, у звiтному роцi: проведено перевiрку ефективностi роботи газоочисного устаткування 

(контрольнi замiри викидiв вiд 3 циклонiв); пiдготовлено щорiчну iнформацiю щодо 

використання елегазу (парниковий газ) в обладнаннi ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"; здiйснено 

щоквартальне дослiдження якостi вод, що забираються з пiдземних горизонтiв (для 5 трубчатих 

колодязiв); проведено повiрку лiчильникiв води, що встановленi на водопроводах (12 

водолiчильникiв),  замiнено 2 лiчильники води, встановлено 3 лiчильники води; пiдготовлено 

щорiчну iнформацiю про змiни в Реєстровiй картi об'єкта утворення вiдходiв; проведено збiр та 

передачу для лiцензованих та/або спецiалiзованих пiдприємств 357,6 т  вiдходiв (з них, продано 

вiдходiв як вторинну сировину - 11,2 т) та iншi заходи. 

Слiд вiдмiтити, що середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв Товариства за 2019 рiк 

збiльшилася порiвняно з 2018роком на 26,31%. Для персоналу створено гiднi умови працi, 

неухильно дотримуються засади колективного договору.  

 

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: 
Протягом 2019 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 



 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Протягом 2019 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Протягом 2019 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Уповноваженими органами ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не затверджувалися Принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Уповноваженими органами ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не приймалося рiшення про добровiльне 

застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 

iншого кодексу корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Застосування Товариством практики корпоративного управлiння понад визначенi 

законодавством вимоги:  

а) Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття приватним акцiонерним 

товариством Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про виконавчий 

орган товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю товариства. З метою деталiзацiї окремих 

процедурних питань в органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв, Правлiння i Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, конкретизацiї прав, обов'язкiв, вiдповiдальностi посадових осiб Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства затвердженi: "Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким регламентується порядок 

скликання, проведення, компетенцiя, порядок прийняття рiшень, повноваження та iншi питання 

органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; "Положення про Правлiння 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким визначенi правовий статус та 

порядок органiзацiї дiяльностi Правлiння Товариства та його членiв; "Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким визначенi склад, строк 

повноважень, компетенцiя, порядок роботи та iншi питання органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства та її членiв. 

б) Статтею 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" регламентується право загальних 

зборiв приватного акцiонерного товариства для проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi обирати ревiзiйну комiсiю. Застосовуючи практику корпоративного управлiння понад 

визначенi законодавством вимоги, загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" обрано Ревiзiйну комiсiю як орган контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю, а в Статутi та "Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" передбаченi вимоги щодо обрання 

ревiзiйної комiсiї, кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi, а також 

повноваження ревiзiйної комiсiї. 



в) Статтею 65-5 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальним зборам акцiонерiв 

приватного акцiонерного товариства, приймаючи рiшення про внесення змiн до статуту 

товариства, надано право прийняти рiшення про те, що вимоги статтi 65 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" не поширюються на таке товариство. Загальнi збори акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 05.04.2018р. при внесеннi змiн до 

Статуту Товариства та затвердженнi його в новiй редакцiї прийняли рiшення про те, що вимоги 

ст.65 Закону України "Про акцiонернi товариства" не поширюються на Товариство. 

 

 

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 
Уповноваженими органами ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не затверджувалися Принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння, а також не приймалося рiшення про добровiльне застосування 

кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого 

кодексу корпоративного управлiння. В своїй дiяльностi в сферi корпоративних правовiдносин 

Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", внутрiшнiми положеннями. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 11.04.2019 

Кворум зборів 91,48 

Опис У звiтному 2019 роцi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулися 

11.04.2019р.  

Порядок денний (перелiк питань) рiчних загальних зборiв вiд 11.04.2019р.: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення  повноважень 

членiв лiчильної комiсiї. 

2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння Товариства. 

4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Затвердження звiту та 

висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 

7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства.  

8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.  

9.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

11.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 



особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами 

Наглядової ради. 

12.Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

13.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

14.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

15.Обрання зовнiшнього (незалежного) аудитора Товариства. 

16.Про схвалення та/або вчинення правочинiв. 

Проект порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв був затверджений 

рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 26.02.2019р.) 

За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi 

рiшення:  

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Кузьмарук 

Галина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, 

Громова Ганна Романiвна, Куцель Вiталiя Василiвна, Степаненко Олена 

Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович. 

2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної 

комiсiї - Кузьмарук Галина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: 

Корицька Iнна Анатолiївна, Громова Ганна Романiвна, Куцель Вiталiя 

Василiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович  з 

моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв - 

представника акцiонера ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНIЧНОГО КОНТРОЛЮ" 

Соловйова Юрiя Юрiйовича, та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв - 

представника акцiонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Глазової Ольги 

Валерiанiвни, уповноважених рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол вiд 26 лютого 2019 р.). 

2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний 

регламент: 

-для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства" - до 20 

хвилин;  

-для доповiдi по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; 

-усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням 

прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; 

-вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. 

3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних 

зборiв акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного 

вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог 

чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв. 

Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: 

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити. 



Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2018 роцi та 

висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 

2018 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 

Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: 

Чистий прибуток, отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 

роцi направити: 

100% - на накопичення нерозподiленого прибутку. 

Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного: 

У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за 

результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, на накопичення 

нерозподiленого прибутку, розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати. 

Прийняте рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному 

складi. 

Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

1) Лавренка Миколу Миколайовича; 

2) Судака Iгоря Олександровича; 

3) Соловйова Юрiя Юрiйовича; 

4) Санченка Юрiя Миколайовича; 

5) Топала Олександра Михайловича; 

6) Грабову Людмилу Володимирiвну; 

7) Шандрука Олександра Тихоновича. 

Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради 

Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 

Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 

у повному складi. 

Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

1) Ракову Олену Сергiївну; 

2) Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну; 

3) Борисюк Юлiю Олександрiвну; 

4) Мельник Iрину Володимирiвну; 

5) Зубченко Свiтлану Михайлiвну. 

Прийняте рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї 

Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на 



пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Прийняте рiшення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: 

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнiшнього 

(незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 

2. Доручити Правлiнню Товариства забезпечити вiдбiр зовнiшнього 

(незалежного) аудитора вiдповiдно до вимог законодавства України. 

Прийняте рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття 

рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з 

дати прийняття цього рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а 

саме: 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю 

кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому 

попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; 

- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю 

кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому 

попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 

2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує 

його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, 

кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на 

пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої 

граничної вартостi. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", якi 

були скликанi на 23 сiчня 2019 року, не вiдбулися, у зв'язку з вiдсутнiстю 

кворуму. 

 

 

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) 

 

 

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) 

д/в 

 

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) 

Порядок денний позачергових загальних зборiв, якi були оголошенi  на 

23.01.2019р.: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), 

припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.2.Про порядок 

проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3.Про 

призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 

 

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  

- 

Інше (зазначити) 

Iнiцiатором скликання 

позачергових 

загальних зборiв, якi 

були оголошенi  на 

23.01.2019р., був 

виконавчий орган 

(Правлiння 



Товариства). 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", якi були 

скликанi на 23 сiчня 2019 року, не вiдбулися, у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 6 

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) В складi Наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: В складi Наглядової ради 

комiтети не створювались. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складi 

Наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Лавренко Микола 

Миколайович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V., володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 

0,000002%.  

Судак Iгор Олександрович член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V., володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 

0,000002%.   

Санченко Юрiй 

Миколайович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V., володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 

0,000002%.  



Грабова Людмила 

Володимирiвна 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V., володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 

0,000002%.  

Соловйов Юрiй Юрiйович член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V.  

Топал Олександр 

Михайлович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V.  

Шандрук Олександр 

Тихонович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%.  

 

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) 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 

особа.Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям 

професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти, 

професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та 

iнших характеристик, необхiдних для виконання обов'язкiв 

передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.  

Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) 

може бути фiзична особа, обрана членом Наглядової ради 

Товариства, яка вiдповiдає вимогам, встановленим 

Законом.Членами Наглядової ради не можуть бути: народнi 

депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники 

центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 

мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, 

посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 

Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли 

вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами 

держави та представляють iнтереси держави або територiальної 

громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства; 

особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким 

займається й Товариство;особи, якi мають не зняту або 

непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи 

господарськi злочини. 

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) 

д/в 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Наглядова рада протягом 2019 року проводила свої засiдання не рiдше одного разу на квартал, 

згiдно зi Статутом Товариства та вiдповiдно до Положення про Наглядову раду ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", без порушень визначеної процедури, регламенту та в умовах лiцензiйної 

дiяльностi Товариства. Рiшення на засiданнях приймалися шляхом голосування, при цьому кожен 

член Наглядової ради мав один голос.  

Протягом 2019 року на засiданнях Наглядової ради: 

-погоджувалися питання укладення Товариством договорiв, суми яких перевищують граничний 

рiвень, який вiдноситься до компетенцiї Правлiння Товариства; 

-погоджувалося списання основних засобiв, якi втратили своє виробниче призначення; 

-визначався представник для участi у Загальних зборах членiв Оптового ринку електричної 

енергiї України та кандидат на роль голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної 

енергiї України; 

-розглядалися та затверджувалися змiни до органiзацiйної структури ПрАТ  

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"; 

-здiйснювався контроль за дiяльнiстю Правлiння;  

-розглядалися питання, пов'язанi з призначенням суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства;  

-приймалися рiшення щодо внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державного 

реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в частинi видiв 

економiчної дiяльностi; 

-у зв'язку iз реформуванням ринку електричної енергiї були встановленi новi критерiї до 

договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; 

-на виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" розглядалася та 

затверджувалася рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк до її розкриття; 

-приймалися рiшення з органiзацiї та пiдготовки рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, про обрання 

оцiнювача майна Товариства та багато iнших питань. 

 

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) 

Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до 

договорiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Склад виконавчого органу: 

Голова правлiння: Невмержицький Сергiй 

Миколайович 

Члени правлiння: Красiнський Iгор 

Вiкторович, Помадовський Роман Леонiдович, 

Муха Юрiй Михайлович, Степанчук Олена 

Володимирiвна, Ахромкiн Андрiй 

Олександрович.  

Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть 

виконавчого органу, в складi якої передбачено 

розкриття функцiональних обов'язкiв 

виконавчого органу, не є обов'язковим для 

приватного акцiонерного товариства (у 

вiдповiдностi до вимог "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 

вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i 

доповненнями). 

Опис Органiзацiйною формою роботи Правлiння є 

його засiдання, якi проводяться за потребою, 

але не рiдше одного разу  в мiсяць. Рiшення 

Правлiння приймаються простою бiльшiстю 

голосiв присутнiх на засiданнi членiв 

Правлiння, кожному з яких належить один 

голос. У разi рiвностi кiлькостi голосiв, голос 

Голови Правлiння або виконуючого обов'язки 

Голови Правлiння є вирiшальним. У звiтному 

роцi на засiданнях Правлiння приймались 

рiшення, пов'язанi з поточною господарською 

дiяльнiстю Товариства, зокрема: приймались 

рiшення, що регулюють дiяльнiсть 

Товариства; приймались рiшення щодо 

забезпечення виконання виробничих завдань, 

договiрних зобов'язань Товариства; 

приймалися рiшення, пов'язанi  з 

призначенням суб'єкта аудиторської 

дiяльностi  для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства, зокрема: про затвердження 

"Порядку проведення конкурсу з вiдбору 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi Приватного 

акцiонерного товариства 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Тендерної 

документацiї та проведення  конкурсу з 

вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi; 

розглядалися питання списання основних 

засобiв, якi втратили своє виробниче 

призначення; приймались рiшення про 

надання матерiальної допомоги працiвникам 

Товариства, про надання благодiйної 

допомоги стороннiм юридичним та фiзичним 



особам та iншi питання.  

 

Примітки 
д/в  

 

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 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  12 

 

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 
ні так 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 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 



Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

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)  так 

 

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) д/в 

 

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

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-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні 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) 

д/в 

 

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) 

д/в 

 

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 "Вашингтон Холдiнгз Б.В." 34121094 83,326722 

 

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 

85 134 168 819 009 Пункт 10 Роздiлу VI "Прикiнцевi та 

перехiднi положення" Закону 

України "Про депозитарну систему 

України". Згiдно п. 10 Роздiлу VI 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" вiд 06.07.2012р. № 

5178-VI, 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 

13.10.2014 



прав на цiннi папери на свiй рахунок 

в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. У разi 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 

85 134 168 284 Наказ ДКЦПФР вiд 12.03.2010р. № 

267 "Про анулювання лiцензiї на 

провадження професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку" (анульовано 

лiцензiю на провадження 

професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарної 

дiяльностi, а саме депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 

серiї АВ N 376782 вiд 19.10.2007, 

видану АКЦIОНЕРНОМУ 

КОМЕРЦIЙНОМУ БАНКУ 

"ТРАНСБАНК" (03150, мiсто Київ, 

вул. Фiзкультури, буд. 9; 

iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 16293211), на пiдставi листа 

Нацiонального банку України щодо 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та 

початку процедури лiквiдацiї 

АКЦIОНЕРНОГО 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ТРАНСБАНК" згiдно з постановою 

Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 01.03.2010 N 101) 

12.03.2010 

 

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 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства (голови та членiв Наглядової 

ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, Головного бухгалтера) передбачений Статутом 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", затвердженим 

загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р.,  Положенням про 



Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", затвердженим загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р., Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", затвердженим загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р., Положенням про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", затвердженим 

загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р., Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", 

затвердженим загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р., 

Положенням про бухгалтерiю, затвердженим Головою Правлiння ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

вiд 19.11.2018р. ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  та Посадовою Iнструкцiєю про головного 

бухгалтера бухгалтерiї  ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", затвердженою Головою Правлiння ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 19.11.2018р. 

Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.Кiлькiсний 

склад Наглядової ради Товариства визначається Статутом Товариства та становить 7 осiб. 

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства ( надалi - Загальнi збори або Загальнi збори Товариства) термiном на три 

роки.  

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради 

Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 

(представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. 

 Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 

кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори 

для обрання решти членiв Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової 

ради Товариства. 

Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 

якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками голосуючих з цього 

питання акцiй.  

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 

замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена 

Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена 

Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради 

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової ради. 

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити 

iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного 

(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому 

належить або їм сукупно належить). Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний 

членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової 

ради. 

У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 

Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 

якого є вiдповiдний член Наглядової ради.  

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

члена (членiв) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членiв) Наглядової ради. 

Дане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) 



обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. 

Пiдстави та умови дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради без рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням 

про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з вiдповiдним членом 

Наглядової ради. 

Без рiшення Загальних зборiв Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються 

достроково: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера. 

6) в iнших випадках, що передбаченi чинним законодавством України.З припиненням 

повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), 

укладеного з ним. У випадках, передбачених Статутом, рiшення про припинення повноважень 

члена Наглядової ради оформлюється вiдповiдним рiшенням Наглядової ради (протоколом). 

 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 

переобрати Голову Наглядової ради. 

 

Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. 

Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну 

дiєздатнiсть, не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї, а також не входить до кола 

обмежень, встановлених чинним законодавством України. 

Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження 

членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження 

будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради. 

У разi необхiдностi на мiсце члена Правлiння, повноваження якого достроково припинилися, 

Наглядова рада обирає нового члена Правлiння. У цьому випадку, до моменту обрання нового 

члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжує виконувати свої повноваження. Якщо кiлькiсть членiв 

Правлiння становить менше половини його кiлькiсного складу, Наглядова рада зобов'язана 

обрати нового члена(iв) Правлiння або змiнити кiлькiсний склад. 

Повноваження члена Правлiння припиняються достроково: 

1)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

2)в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я; 

3)у випадках передбачених контрактом; 

4)за рiшенням Наглядової ради; 

5)в iнших випадках, передбачених законодавством України. 

Пiдстави припинення повноважень члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом 

Товариства та контрактом з вiдповiдним членом Правлiння. 

У вiдповiдностi до умов контракту з членом Правлiння, контракт може бути достроково 

розiрвано: 

а) за згодою сторiн; 

б)у випадку вiдмови вiд контракту однiєї з сторiн з пiдстав:  

-вiдмови члена Правлiння  вiд контракту в односторонньому порядку за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за 2 мiсяцi,  

-контракт припиняє свою дiю у випадку припинення повноважень (вiдкликання) члена Правлiння 



Наглядовою радою Товариства. 

в)за рiшенням суду; 

г)у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 

член Правлiння  виконувати  обов'язки члена Правлiння; 

д)в iнших випадках, передбачених чинним  законодавством України та/або Статутом 

Товариства. 

Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння 

припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення 

Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. З Головою 

Правлiння укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи 

особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння є чинними до 

моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння 

та обрання нового Голови Правлiння. Допускається неодноразове обрання тiєї ж самої особи на 

посаду  Голови або члена Правлiння.  

Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi 

Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства. 

У випадку вiдсутностi Голови Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння, який 

призначається Наглядовою радою Товариства, має право представляти iнтереси Товариства, дiяти 

вiд iменi Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства. 

Особа, яка замiщує тимчасово вiдсутнього Голову Правлiння має право представляти iнтереси 

Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства з урахуванням особливостей, 

встановлених Статутом Товариства (процедура погодження Наглядовою радою рiшень, 

прийнятих Головою Правлiння). 

Повноваження Голови Правлiння припиняються достроково: 

-в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

-в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння за станом здоров'я; 

-у випадку передбачених контрактом; 

-за рiшенням Наглядової ради;  

-в iнших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правлiння 

Товариства. 

 

У вiдповiдностi до умов контракту з Головою Правлiння, контракт припиняється достроково:  

-з iнiцiативи Наглядової ради та/або Вищого органу Товариства до закiнчення строку дiї 

контракту у випадках, передбачених контрактом (з iнiцiативи Товариства на пiдставi рiшення 

Наглядової ради до закiнчення строку його дiї);  

-з iнiцiативи керiвника до закiнчення строку дiї контракту у випадках, передбачених контрактом;  

-за угодою Сторiн; 

-з iнших пiдстав, передбачених законодавством, з урахуванням особливостей, визначених цим 

контрактом.  

 

Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 

В рамках органiзацiйної структури, до складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова комiсiї, секретар 

та члени Ревiзiйної комiсiї.   

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних 

осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, не входять до кола обмежень, встановлених чинним 

законодавством України, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв Товариства. Рiшення про 

обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами. Рiшення 

Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень приймається тiльки стосовно всiх 

членiв Ревiзiйної комiсiї. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове 



припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. 

Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною Загальним зборам 

Товариства. У разi, якщо пiсля закiнчення 5 (п'яти) рокiв з моменту обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальними зборами акцiонерiв Товариства з будь-яких причин не ухвалено рiшення про 

обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 

продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про обрання або 

переобрання Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який 

час, повiдомивши про це Товариство письмово. 

Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються 

достроково у разi: 

1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм, важка 

хвороба тощо); 

2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це 

Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня; 

3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; 

4) в разi прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю про неналежне виконання членом Ревiзiйної 

комiсiї своїх обов'язкiв; 

5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України. 

6) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї. 

 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з 

числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна 

комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї. Одна й та сама особа 

може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв. 

Порядок прийняття та звiльнення з роботи головного бухгалтера визначається Статутом 

Товариства, Положенням про бухгалтерiю ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  та Посадовою 

Iнструкцiєю про головного бухгалтера бухгалтерiї  ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО".  

Призначення на посаду Головного бухгалтера здiйснюється за погодженням iз Наглядовою радою 

ПрАТ " РIВНЕОБЛЕНЕРГО " у вiдповiдностi до вимог трудового законодавства. На посаду 

головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу економiчну освiту, яка володiє 

програмними продуктами та компютерною технiкою на рiвнi впевненого користувача та стаж у 

галузi за фахом не менше 5 рокiв та досвiд роботи на керiвних посадах - не менше 3 рокiв. 

Перемiщення та звiльнення з посади здiйснюється у вiдповiдностi до вимог трудового 

законодавства.  

 

ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не розкриває iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, 

якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, оскiльки у 

вiдповiдностi до вимог ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 

№ 3480-IV (зi змiнами та доповненнями) та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i 

доповненнями), приватне акцiонерне товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого 

не здiйснено публiчну пропозицiю) не зобов'язане розкривати цю iнформацiю. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО":  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1) визначення мiсцезнаходження Товариства. 



2) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради 

переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 

3) визначення стратегiї розвитку Товариства; 

4) ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв), 

погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

5) контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства; 

6) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства; 

7) визначення кiлькiсного складу Правлiння; 

8) обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; 

9) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; 

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови i членiв Правлiння Товариства вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння або члена Правлiння Товариства; 

11) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови 

Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо);  

12) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на 

пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв; 

13) затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, 

визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства; 

14) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства; 

15) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства; 

16) розгляд звiту Правлiння Товариства та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

17) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 

18) надання рекомендацiй Правлiнню Товариства по кандидатурам на уповноважену особу з 

питань вiдповiдностi та програмi вiдповiдностi; 

19) утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та 

припинення повноважень голови та їх членiв; 

20) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 

21) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 

22) прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до 

проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

23) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про 

проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв та/або проектiв рiшень, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

24) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 

25) обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом; 

26) прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства; 

27) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 

28) встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому 

погодженню Наглядовою радою; 

29) погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається 

Наглядовою радою; 

30) погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених 

Наглядовою радою; 

31) встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню 



Наглядовою радою Товариства; 

32) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства, визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 

33) прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

34) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

35) прийняття рiшень про придбання, вiдчуження часток, паїв; 

36) прийняття рiшень про вихiд Товариства зi складу учасникiв (засновникiв) юридичних осiб;  

37) прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження 

положення про фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть 

бути створенi в процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв 

Товариства; 

38) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

39) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

40) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

41) затвердження ринкової вартостi майна та прийняття рiшення про залучення суб'єкта 

оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством; 

42) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

43) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру 

оплати її послуг;  

44) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської 

перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг; 

45) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 

аудитора); 

46) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

47) затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми); 

48) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх 

статутiв та положень; 

49) погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 

50) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Статутом та законом; 

51) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 

заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Статутом та законом; 

52) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), за наслiдками придбання домiнуючого 

контрольного пакета акцiй; 

53) забезпечення захисту прав акцiонерiв Товариства; 

54) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 

55) вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення 



колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника); 

56) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння 

повноважень на пiдписання) та реалiзацiя (контроль за виконанням) колективних угод, договорiв; 

57) визначення представника вiд Товариства для участi у загальних зборах членiв Оптового 

ринку електричної енергiї України; 

58) скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення 

прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або 

призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 

59) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних 

осiб Товариства; 

60) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

61) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

62) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

Статутом Товариства. 

Наглядова рада може здiйснювати iншi повноваження, за виключенням тих, якi вiднесенi до 

виключної компетенцiї  Загальних зборiв. 

Наглядова рада має право приймати рiшення щодо укладання/розiрвання трудових вiдносин з 

особами, якi займають керiвнi посади в Товариствi. 

Наглядова рада Товариства має право розглядати та вирiшувати iншi питання в т.ч., що 

виносяться на її розгляд Загальними зборами, Правлiнням або Ревiзiйною комiсiєю.  

Питання, якi згiдно з чинним законодавством України не вiднесенi до виключної компетенцiї 

Наглядової ради, за рiшенням Наглядової ради можуть бути переданi до компетенцiї комiтетiв 

утворених Наглядовою радою (у випадку їх утворення). Рiшення щодо передачi таких питань 

приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi Наглядової ради. 

 

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенцiї Наглядової ради: 

-вимагати вiд Правлiння Товариства будь-якi пояснення, що стосуються операцiйної дiяльностi 

Товариства, зокрема у виглядi регулярної, або нерегулярної звiтностi, обсяг та форми якої 

встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правлiння; 

-приймати рiшення та затверджувати проекти документiв з питань, що вiдносяться до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства; 

-вiдкладати прийняття рiшення з питань, що розглядаються, та вiдправляти наданi матерiали на 

доопрацювання; 

-надавати Правлiнню i Загальним зборам рекомендацiї щодо розгляду питань, остаточне 

прийняття рiшень по яких не входить до компетенцiї Наглядової ради; 

-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Правлiння, iнших колегiальних органiв 

Товариства та його спiвробiтникiв; 

-запрошувати на свої засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Наглядової 

ради та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю; 

-виносити на розгляд Загальних зборiв, Правлiння, комiтетiв Наглядової ради рекомендацiї та 

пропозицiї щодо питань, що входять до компетенцiї Наглядової ради; 

-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Наглядової 

ради, по питаннях, що вiдносяться до її компетенцiї; 

-вимагати пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на засiданнях Наглядової ради; 

-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; 

-бути присутнiми на засiданнях Правлiння. 

Голова Наглядової ради:  



-керує та органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи; 

-скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 

-вiдкриває Загальнi збори; 

-органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; 

-забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв 

та Наглядової ради; 

-видає обов'язковi для виконання всiма членами Наглядової ради, Правлiнням та працiвниками 

Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї; 

-органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до 

складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки мiж Наглядовою радою та з iншими 

органами i посадовими особами Товариства; 

-пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря; 

-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради спрямованi на 

досягнення мети Товариства.  

При виконаннi повноважень, що передбаченi вище, Голова Наглядової ради має право: 

-вимагати та отримувати вiд членiв Правлiння та iнших працiвникiв Товариства надання 

будь-яких документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, а також необхiдних пояснень; 

-брати участь у засiданнях Правлiння та iнших органах Товариства без права голосу та без 

втручання в хiд засiдання; 

-пiдписуватись на листах пiдготовлених на фiрмових бланках Товариства, що не мiстять 

фiнансових зобов'язань. 

Члени Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства.  

Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в 

Товариствi.  

Члени Наглядової ради повиннi:  

-виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства;  

-брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв;  

-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;  

-не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; 

-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного 

законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi зберiгати комерцiйну таємницю, а також iншу конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала їм вiдома в ходi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. 

Члени Наглядової ради повиннi брати участь у її роботi i голосувати особисто. 

Повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО":  

До компетенцiї Правлiння вiдносяться: 

1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;  

2) пiдготовка для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу 

Товариства; 

3) в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 

4) розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  

5) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 

6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

7) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства; 

8) визначення члена Правлiння на представництво iнтересiв в судах усiх юрисдикцiй 

(самопредставництво юридичної особи) та делегування йому вiдповiдних повноважень без 

будь-яких обмежень; 



9) розробка та впровадження програми вiдповiдностi; 

10) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 

оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Товариства; 

11) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства; 

12) розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами; 

13) виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у 

колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 

14) визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства;  

15) надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є 

заiнтересованiсть; 

16) вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та 

звiтностi та iнших питань; 

17) органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; 

18) забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства;  

19) координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, 

представництв, дочiрнiх пiдприємств;  

20) вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних 

зборiв та Наглядової ради.  

 

Члени Правлiння мають право в межах компетенцiї Правлiння: 

-вимагати вiд усiх працiвникiв Товариства виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради 

Товариства; 

-iнiцiювати проведення Ревiзiйною комiсiєю Товариства спецiальної перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

-приймати рiшення та затверджувати акти, що регулюють дiяльнiсть Товариства, вiдповiдно до 

вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення; 

-вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; 

-вiдкладати рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi Правлiння, та вiдправляти наданi 

матерiали на доопрацювання; 

-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Наглядової ради та iнших колегiальних органiв 

Товариства та його працiвникiв, в тому числi представника трудового колективу, який вiд iменi 

трудового колективу пiдписав колективний договiр; 

-запрошувати на свої засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Правлiння та 

отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю; 

-виносити на розгляд Наглядової ради, її комiтетiв, Загальних зборiв Товариства рекомендацiї та 

пропозицiї щодо питань, якi входять до компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв 

Товариства; 

-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Правлiння, по 

питаннях, що вiдносяться до його компетенцiї; 

-вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на 

засiданнях Правлiння; 

-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства; 

-бути присутнiми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скликає Загальнi 

збори Товариства. 

Окрiм Голови Правлiння, один iз членiв Правлiння надiляється додатковими повноваженнями 

дiяти вiд iменi Товариства в усiх судах України на пiдставi Статуту Товариства з усiма правами, 

передбаченими для позивача, вiдповiдача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, 

стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи). Визначення члена Правлiння 



на представництво iнтересiв в судах усiх юрисдикцiй (самопредставництво юридичної особи) та 

делегування йому вiдповiдних повноважень здiйснюється рiшенням Правлiння. 

Голова Правлiння: 

-органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань 

Правлiння; 

-вiдповiдно до наданих повноважень, керує поточною дiяльнiстю Товариства та несе персональну 

вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи;  

-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з юридичними i 

фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування як в Українi, так 

i за її межами; 

-у межах своєї компетенцiї вирiшує всi питання виробничо-господарської дiяльностi; 

-видає довiреностi вiд iменi Товариства; 

-здiйснює оперативно-технологiчне управлiнням Товариством; 

-вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства з 

урахуванням обмежень встановлених дiючим Статутом та рiшеннями Наглядової ради; 

-встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд iменi 

Товариства;  

-розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуту та чинного 

законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; 

-вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї; 

-пiдписує всi документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, 

визначених Статутом; 

-пiдписує звiти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та iншу звiтнiсть, 

встановлену чинним законодавством; 

-вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу 

Правлiння, керiвних осiб та головного бухгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх 

пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 

-погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язкiв на час 

тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо); 

-видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; 

-наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх 

переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi 

стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi;  

-призначає та звiльняє за погодженням з комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, уповноважену особу з питань вiдповiдностi; 

-затверджує програму вiдповiдностi; 

-затверджує штатний розпис Товариства; 

-визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами, що 

знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; 

-затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

-вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

-приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 

-розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження; 

-може делегувати окремi свої повноваженням працiвникам Товариства;  

-пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру; 

-затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи, 

затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння;  

-забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил внутрiшнього 

трудового розпорядку; 

-забезпечує захист комерцiйної таємницi Товариства вiдповiдно до законiв України;  

-органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним 



законодавством України; 

-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням 

Наглядової ради та Правлiння. 

Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi 

Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом. 

Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього 

одержання рiшення (згоди) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: вчиняти значний правочин, 

ринкова вартiсть майна або послуг за яким, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; вчиняти правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, 

у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством. 

Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього 

одержання рiшення (згоди) Наглядової ради: вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; вчиняти правочин, щодо якого є 

заiнтересованiсть, у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством; 

вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рiшення про їх обов'язкове 

попереднє погодження. 

Члени Правлiння повиннi дiяти в iнтересах Товариства та ставити iнтереси Товариства вище 

власних. 

Члени Правлiння мають неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi.  

Члени Правлiння повиннi:  

-розумiти та виконувати свої службовi обов'язки, усвiдомлюючи основнi профiлi ризику в 

Товариства;  

-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;  

-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм та положень 

чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Правлiння; 

-негайно доповiдати Наглядовiй радi Товариства про iстотнi випадки недотримання 

законодавства України та внутрiшнiх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик 

юридичних або регуляторних санкцiй, суттєвих фiнансових збиткiв або можуть зашкодити 

репутацiї Товариства), а також про конфлiкт iнтересiв. 

Члени Правлiння повиннi повнiстю розкрити свої конфлiкти iнтересiв i не повиннi 

використовувати власну посаду в особистих iнтересах за рахунок Товариства (включаючи 

шахрайську поведiнку та ведення бiзнесу iз самим собою).  

Члени Правлiння мають уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi 

в прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв. 

Члени Правлiння повиннi дiяти спокiйно, з усвiдомленням й почуттям моральної 

вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством i 

приймати виваженi рiшення на пiдставi всiєї необхiдної iнформацiї. 

 

Повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" органiзацiйними формами роботи 

Ревiзiйної комiсiї є плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю 

роботи Ревiзiйної комiсiї.  

 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдносяться: 

-контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрiшнiх положень з 

бухгалтерського облiку та звiтностi; 

-контроль за дотриманням Товариством рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради 



Товариства, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 

-перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства; 

-перевiрка органiзацiї внутрiшнього контролю з метою запобiгання зловживань службовим 

становищем; 

-перевiрка органiзацiї касового обслуговування та iнкасацiї грошових коштiв; 

-перевiрка результатiв iнвентаризацiї майна та статей балансу; 

-контроль за належною органiзацiєю бухгалтерського облiку; 

-контроль за належною органiзацiєю управлiння ризиками з метою їх мiнiмiзацiї;  

-контроль за усуненням виявлених попереднiми перевiрками недолiкiв та порушень; 

-розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй Загальним 

зборам акцiонерiв; 

-внесення на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо 

будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової 

безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.    

 

Ревiзiйна комiсiя має право в межах своєї компетенцiї: 

-вимагати вiд посадових осiб Товариства надання всiх документiв, необхiдних для проведення 

перевiрок та розслiдувань; 

-вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; 

-брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства; 

-проводити службовi розслiдування; 

-вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Наглядової ради питання 

стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства; 

-вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 

-бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу; 

-вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв 

апарату Товариства; 

-залучати до проведення перевiрок незалежних аудиторiв та експертiв; 

-отримувати плату за виконання обов'язкiв у розмiрах та порядку, встановленому Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства та у вiдповiдностi з договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та 

головує на них; доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй 

радi Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: 

-проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, який подається Правлiнням, а також каси та 

наявнiсть майна; 

-розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi 

затверджувати звiт та баланс; 

-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення 

загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi 

виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства; 

-не пiзнiше нiж за один мiсяць до скликання Загальних зборiв розпочати перевiрку дiяльностi 

Товариства, стан грошових коштiв та майна, а також ревiзiю таких що вiдносяться до звiту i 

балансу, книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам для їх 



подальшого подання Загальним зборам акцiонерiв; 

-зберiгати комерцiйну таємницю Товариства, не розголошувати вiдомостi, якi є конфiденцiйними 

i до яких члени Ревiзiйної комiсiї мають доступ при виконаннi своїх функцiй. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової 

ради Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльш нiж 10 

(десятьма) вiдсотками голосiв. 

 

Повноваження головного бухгалтера Товариства. 

У вiдповiдностi до Положення про бухгалтерiю, посадової iнструкцiї головному бухгалтеру 

головний бухгалтер забезпечує органiзацiю роботи бухгалтерiї i дотримання правил 

бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi та виконує такi обов'язки:  

-Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiковi полiтики, виходячи зi 

структури та галузевих особливостей дiяльностi Товариства; 

-Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого Плану рахункiв, форм та первинних 

документiв, правил кореспонденцiї рахункiв, розробки форм документiв внутрiшньої 

бухгалтерської звiтностi; 

-Бере участь у формуваннi постановки завдань або окремих їх етапiв, що вирiшуються за 

допомогою системи САП, визнає можливiсть використання готових проектiв, що дозволяють 

створювати обгрунтованi системи обробки бухгалтерської та податкової iнформацiї, формування 

звiтностi; 

-Здiйснює контроль правильностi, своєчасностi нарахування зобов'язань по податках та зборах до 

бюджетiв всiх рiвнiв; 

-Здiйснює контроль за правильнiстю та своєчаснiстю складання податкової, фiнансової звiтностi, 

звiтностi до НКРЕКП, управлiнської та iншої звiтностi в межах функцiональних обов'язкiв; 

-Перевiряє правильнiсть застосування Плану рахункiв та правил вiдображення господарських 

операцiй вiдповiдно до всiх статей фiнансової звiтностi: Ф-1 " Баланс ( Звiт про фiнансовий стан)", 

Ф-2 "Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд)", Ф-3 "Звiт про рух грошових 

коштiв", Ф-4 "Звiт про власний капiтал", iнших складових до рiчної фiнансової звiтностi; 

-Здiйснює контроль за своєчасним поданням звiтностi до НКЦПФР, НКРЕКП, органiв 

Статистики та iншим користувачам звiтностi; 

-Надає роз'яснення, консультацiї щодо правил ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до 

МФСО та МСФЗ, податкового облiку, у вiдповiдностi до Податкового кодексу України та 

нормативних актiв України. 

-Постiйно знайомиться та вивчає новi нормативно-методичнi та довiдковi документи з питань 

ведення бухгалтерського та податкового облiку, вносить пропозицiї щодо впровадження їх на 

товариствi та доводить їх до працiвникiв бухгалтерiї; 

-Забезпечує розподiл функцiй мiж працiвниками бухгалтерiї, бере участь у розробцi перелiку та 

присвоєння ролей користувачiв системи САП i забезпечує в установленому порядку контроль за 

розподiлом транзакцiй системи САП, що вiдносяться до функцiй працiвникiв бухгалтерiї з питань 

бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi; 

-Здiйснює контроль за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Товариства до рiчного 

фiнансового звiту; 

-Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової, трудової та 

виконавчої дисциплiни; 

-Забезпечує прийомку - передачу справ при звiльненнi працiвникiв бухгалтерiї; 

-Виконує розпорядження директора фiнансового та Голови правлiння в межах функцiональних 

обов'язкiв; 

-Надає методологiчнi консультацiї по веденню бухгалтерського облiку згiдно чинного 

законодавства, вiдповiдно до МФСО та МСФЗ, нормативних актiв, постанов, внутрiшнiх 

розпоряджень та полiтик ; 



-Виконує зобов'язання щодо збереження комерцiйних таємниць Товариства; 

-Виконує вимоги нормативної документацiї iнтегрованої системи управлiння; 

-Визначає необхiднiсть задач i надає пропозицiї по реалiзацiї iнтегрованої Полiтики. 

-Визначає i/або переглядає вимiрнi показники по реалiзацiї Полiтики, цiлей i задач iнтегрованої 

системи. 

-Забезпечує та перевiряє знання працiвникiв щодо вимог нормативної документацiї iнтегрованої 

системи управлiння, в тому числi екологiчнi аспекти, ризики, дiї у випадку виникнення аварiйних 

ситуацiй. 

-Виконує корегуючi, попереджуючi дiї, якi стосуються пiдроздiлiв, процесiв. 

-Забезпечує соцiальну, соцiально - професiйну, соцiально - виробничу адаптацiю нових 

працiвникiв. 

-Забезпечує виконання вимог по управлiнню нормативною документацiєю iнтегрованої системи 

управлiння. 

-Забезпечує знання i розумiння працiвниками Товариства системи оцiнки роботи товариства в 

цiлому, так i працiвника, i також фактори, якi впливають на їх величину. 

-Забезпечує виконання встановлених правил по iнформуванню всiх зацiкавлених сторiн з питань 

функцiонування iнтегрованої системи управлiння. 

-Виконує вимоги правил охорони працi (ОП), системи управлiння охороною працi (СУОП), 

технiчної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) згiдно законодавства та стандартiв 

України. Умiє користуватися первинними засобами пожежогасiння.  

-Дотримується у своїй дiяльностi полiтики ПрАТ " Рiвнеобленерго" з охорони працi (ОП), правил 

технiчної безпеки (ПТБ) та правил пожежної безпеки (ППБ); 

-Виконує вимоги нацiонального законодавства України та корпоративних стандартiв у галузi 

охорони навколишнього середовища; 

-Органiзовує виконання робiт щодо облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi 

персональних даних в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл. Здiйснює контроль 

за дотриманням працiвниками структурного пiдроздiлу законодавства України з питань 

персональних даних фiзичних осiб та встановленого в Товариствi порядку обробки персональних 

даних. 

-Виконує роботу з облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi персональних даних 

в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл. 

-Щоденно проводить монiторинг надходжень (завдань, повiдомлень, резолюцiй, рiшень, 

розпоряджень тощо) вiд керiвництва або працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв, з якими 

взаємодiє, в програмi Outlook, OPTiMA-WorkFlow та SАР. Забезпечує якiсне, вчасне та ефективне 

виконання таких повiдомлень.  

-Дотримуватися встановлених в Товариствi правил поводження з iнформацiєю з обмеженим 

доступом (що становить комерцiйну таємницю та яка є конфiденцiйною iнформацiєю), яка 

отримується працiвником у процесi виконання ним свої посадових обов'язкiв . 

Головний бухгалтер надiлений всiма правами, передбаченими чинним законодавством, в тому 

числi має право: 

-В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво товариства про всi виявленi недолiки в 

дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 

-Знайомитися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 

-Вносити пропозицiї щодо удосконалення органiзацiї роботи, пов'язаної з передбаченими цiєю 

посадовою iнструкцiєю, обов'язками; 

-Використовувати оргтехнiку, зв'язок, транспорт в службових цiлях; 

-Використовувати для роботи та виконання функцiональних обов'язкiв базу даних Лiга-Закон, 

програмнi продукти САП, МЕДок, та iншi iнструменти, що встановленi i регулюються правами 

користування; 

-Отримувати вiд працiвникiв iнших структур та пiдроздiлiв необхiдну iнформацiю, первиннi 

документи, службовi подання, внутрiшнi розпорядження та регiстри з метою контролю та 



керiвництва; 

-Ознайомлюватися зi встановленим в Товариствi порядком поводження з iнформацiєю з 

обмеженим доступом (що становить комерцiйну таємницю та яка є конфiденцiйною 

iнформацiєю). 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння наведена у Звiтi з завдання з 

надання впевненостi незалежного фахiвця-практика вiд 15 квiтня 2020 року. 

ЗВIТ З ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  

НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХIВЦЯ-ПРАКТИКА  

Акцiонерам та Правлiнню  

Приватного  акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Вiдповiдно до Договору №27-12/2019/2 С3000 про надання аудиторських послуг вiд 27.12.2019, 

укладеного з Приватним акцiонерним товариством "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), ми 

виконали завдання з надання обмеженої впевненостi, предметом якого є перевiрка iнформацiї, 

викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, який є частиною Звiту керiвництва 

(Звiту про управлiння), що вимагається пунктами 1-4 частини "Звiт про корпоративне управлiння" 

пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 

23.02.2006 (далi - Закон №3480-IV), та висловлення думки щодо iнформацiї, викладеної у Звiтi 

про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне 

управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV (далi - завдання з надання впевненостi). 

Пiд час виконання завдання з надання впевненостi ми проаналiзували iнформацiю з предмета 

завдання, а саме: Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, складений вiдповiдно 

до ст. 40-1 Закону №3480-IV з урахуванням вимог до розкриття, визначених у частинi "Звiт про 

корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013 (далi - Рiшення №2826). 

У якостi критерiїв були застосованi вимоги до розкриття iнформацiї з предмету завдання, 

визначенi в частинi "Звiт про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення 

№2826, на пiдставi наступного: 

-при перевiрцi iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається 

пунктами 1-4 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV 

- вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення №2826; 

-при перевiрцi iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається 

пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV, 

з метою висловлення думки: 

-стосовно опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства - вiдповiдних вимог Рiшення НКЦПФР "Про затвердження принципiв 

корпоративного управлiння" вiд 22 липня 2014 року №955; 

-стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента - вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

-стосовно iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента - вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 п.1.ст.42-1Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; 

-стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства" 1;  

-стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" 2 . 

Зазначенi критерiї визначенi в контекстi предмету завдання та призначенi для конкретної мети, а 

саме: розробленi НКЦПФР для розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв в частинi Звiту 



про корпоративне управлiння.  

Вiдповiдальною стороною є Товариство. Товариство несе вiдповiдальнiсть за предмет завдання та 

iнформацiю з предмету завдання, а саме: за складання i достовiрне розкриття у Звiтi про 

корпоративне управлiння iнформацiї згiдно з вимогами частини "Звiт про корпоративне 

управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV та вимогами, визначеними в частинi "Звiт про 

корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення №2826.  

Ми несемо вiдповiдальнiсть за незалежне висловлення висновку щодо предмету завдання з 

надання впевненостi. 

Ми провели аналiз вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 

3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної 

фiнансової iнформацiї" (далi - МСЗНВ 3000 (переглянутий)) та Мiжнародної концептуальної 

основи завдань з надання впевненостi.  

При виконаннi завдання з надання впевненостi ми дотримувались вимог Мiжнародного стандарту 

контролю якостi 1 (далi - МСКЯ 1), та, вiдповiдно, впровадили комплексну систему контролю 

якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

(далi - Кодекс етики), який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. 

В основу для нашого висновку були покладенi процедури, якi ми вважали необхiдними в даних 

обставинах. Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженої впевненостi, вiдрiзняються за 

характером та часом вiд процедур завдання з надання обгрунтованої впевненостi, маючи при 

цьому менший обсяг; та рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої 

впевненостi, є значно нижчим порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у випадку виконання 

завдання з надання обгрунтованої впевненостi. 

Нашi процедури включали перевiрку: 

-iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 1-4 

частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV, на 

вiдповiднiсть її розкриття вимогам пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення 

№2826, та  

-iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 

частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV, яка була 

пiдготовлена на пiдставi:  

-стосовно опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства - вiдповiдних вимог Рiшення № 955;  

-стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента - вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

-стосовно iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента - вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"; 

-стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; 

-стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства"  

з метою висловлення думки про вiдповiднiсть її розкриття вимогам, визначеним в частинi "Звiт 

про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення №2826. 

Наш висновок сформульовано на основi властивих обмежень та вiн обумовлений цими 

обмеженнями, наведеними в цьому незалежному звiтi з надання впевненостi. 

На нашу думку, на основi виконаних процедур i отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої 

уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при розкриттi iнформацiї, викладеної у Звiтi про 



корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне 

управлiння" пункту 3 статтi 40-1 Закону №3480-IV, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах 

застосовних критерiїв. 

Президент фiрми                                                           Т. О. Бернатович  

Номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

101199 

15 квiтня 2020 року.   

м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

______________________________________________________ 

1  Голова наглядової ради - згiдно ч. 1 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Члени наглядової ради - згiдно ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Члени виконавчого органу - згiдно ч. 1, ч. 5 ст. 59 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Ревiзiйна комiсiя - згiдно ст. 73 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

2  Голова наглядової ради - згiдно ч. 2 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Члени наглядової ради - згiдно ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Члени виконавчого органу - згiдно ч. 1, ч. 5 ст. 58 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Ревiзiйна комiсiя - згiдно ст. 73 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  не є фiнансовою установою. 

 

 



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 

"Вашингтон Холдiнгз Б.В." 34121094 1015C, Нiдерланди, - 

р-н, Амстердам, 

Кайзерсграхт, буд.62 

70 939 512 83,326722 70 939 512 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 

Фiзичних осiб, що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй немає. 0 0 0 0 

Усього 70 939 512 83,326722 70 939 512 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 акцiї 85 134 168 0,25 Вiдповiдно до Статуту емiтента акцiонери мають право: 

на участь в управлiннi Товариством; на отримання 

дивiдендiв; на отримання у разi лiквiдацiї Товариства 

частини майна Товариства або вартостi частини майна 

Товариства; на отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства, згiдно з чинним законодавством 

та дiючими внутрiшнiми положеннями Товариства, якi 

регламентують перелiк та порядок надання iнформацiї 

акцiонерам; переважне право придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих 

акцiй; вимагати здiйснення Товариством обов'язкового 

викупу належних йому простих акцiй, у випадках, 

передбачених законом. Одна проста акцiя Товариства 

надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 

питання на Загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв 

проведення кумулятивного голосування. Окрiм прав, 

зазначених вище, акцiонери Товариства мають право: 

вийти зi складу акцiонерiв Товариства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України; 

вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв 

та Товариства;iншi права вiдповiдно до законодавства 

України. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

дотримуватись положень Статуту Товариства, iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати 

акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; сприяти Товариству у здiйсненнi його 

дiяльностi, утримуватись вiд дiй, якi можуть 

спричинити йому збитки чи зашкодити дiловiй 

репутацiї; виконувати iншi зобов'язання, визначенi 

чинним законодавством України та документами 

Товариства. Переважне право акцiонерiв Товариства на 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв 

Товариством протягом звiтного перiоду 

не здiйснювалося. Протягом звiтного 

перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi 

Товариством, не були допущенi до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру. 



придбання акцiй, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiй особi, вiдсутнє. До акцiонерiв 

Товариства не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, 

що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних 

дiй Товариством або iншими акцiонерами. 

Примітки: 

д/в 





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 

15.11.2010 42/17/1/10 Рiвненське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000097042 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 85 134 16

8 

21 283 542 100 

Опис 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, 

емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля цiнними паперами 

емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за 

межами України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй 

протягом звiтного перiоду не проводився. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго"  06 квiтня 2017року прийнято рiшення про змiну 

типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i змiну найменування Товариства. У зв'язку з цим, було 

здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, нове свiдоцтво про  реєстрацiю випуску акцiй було видане Захiдним територiальним 

управлiнням НКЦПФР 29.05.2017року, реєстрацiйний номер  42/17/1/10.        

 



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 

15.11.2010 42/17/1/10 UA4000097042 85 134 168 21 283 542 84 314 875 0 0 

Опис: 

Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдображена у вiдповiдностi до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", виданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", складеного станом на 31.12.2019року. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 538 063 
1 569 92

1 
332 332 1 538 395 

1 570 25

3 

  будівлі та споруди 1 138 395 
1 152 50

9 
0 0 1 138 395 

1 152 50

9 

  машини та обладнання 315 678 334 211 0 0 315 678 334 211 

  транспортні засоби 30 047 31 889 332 332 30 379 32 221 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 53 943 51 312 0 0 53 943 51 312 

2. Невиробничого 

призначення: 
278 254 0 0 278 254 

  будівлі та споруди 273 250 0 0 273 250 

  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 0 0 0 0 0 0 

  інші 5 4 0 0 5 4 

Усього 1 538 341 
1 570 17

5 
332 332 1 538 673 

1 570 50

7 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами):- Група "Будiвлi та споруди та передавальнi пристрої" - строк 

корисного використання 30-40 рокiв- Група "Машини та обладнання"- 

7-20 рокiв- Група "Транспортнi засоби"- 5-20 рокiв -Група "Iншi" - 0-10 

рокiв. 

Залишкова вартiсть власних та орендованих основних засобiв станом на 

31.12.2019 р. становить 1 570 507 тис.грн., з них - вартiсть власних 

основних засобiв - 1 570 175 тис.грн. та орендованих основних засобiв - 

332 тис.грн.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2019 р. - 4 198 

792 тис.грн.,  станом на 31.12.2019 р. - 4 373 147 тис.грн. Значних 

правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду 

Товариство не укладало. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 

31.12.2019 р. - 64 %. Ступiнь використання основних засобiв - до 

повного зносу. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 р. - 2 802 

972 тис.грн. Орендованi основнi засоби облiковуються поза балансом за 

оцiночною вартiстю, що зазначена в договорi оренди.  В графi "Основнi 

засоби, всього" наведено залишкову вартiсть власних та орендованих 

основних засобiв.Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по 

первiснiй вартостi за вирахуванням сум нарахованої амортизацiї. 

Об'єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Товариства по 

первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу. Iнша iнформацiя 

стосовно основних положень облiкової полiтики та щодо обмежень на 

майно емiтента розкрита в примiтках  до фiнансової звiтностi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2019 року. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 



Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 592 275 1 430 290 

Статутний капітал (тис.грн) 21 284 21 284 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

21 284 21 284 

Опис *Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно 

з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 17 листопада 2004 р. №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190 та 1200 

активу Балансу Товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1). Розраховуємо суму 

зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690 ПАСИВУ Балансу (S2). Вартiсть чистих 

активiв визначається як S1-S2 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного 

Кодексу України. Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам закону. 

 

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 0 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 0 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 18 774 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 132 856 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 151 630 X X 

Опис Зобов'язання за кредитами банку, зобов'язання за цiнними 

паперами, у тому числi за: облiгацiями, за iпотечними цiнними 

паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими 

цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права, вiдсутнi. Зобов'язання по фiнансовiй 

допомозi на зворотнiй основi вiдсутнi. 

 



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 2156033МВт/год 981988 85,6 

2 Приєднання 0 0 0 3378 штук 66470 5,79 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 53,33 

2 Амортизацiя 15,41 

3 Витрати на оплату працi 25,65 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5,54 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
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 04107, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ТРОПIНIНА, будинок 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

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) 591-04-00 

Факс (044)482-52-01 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

Опис Центральний депозитарiй забезпечує 

формування та функцiонування системи 

депозитарного облiку цiнних паперiв. 

Товариством з ПАТ "НДУ" укладено 

договiр на обслуговування випускiв 

№ОВ-3498 вiд 04.02.2014 р. Змiн 

протягом звiтного року не вiдбувалось. 

В графах "номер" та "дата видачi" 

лiцензiї або iншого документу на вид 

дiяльностi вказанi реквiзити рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку: № 2092 вiд 

01.10.2013року, яким зареєстрованi 

"Правила Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Пiдприємство 

"Росан-Цiннi Папери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22335534 

Місцезнаходження 79066, Україна, Львівська обл., - р-н, м. 

Львiв, ВУЛ.МАНАСТИРСЬКОГО, 

будинок 2А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ №263310 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон (032)294-87-76 

Факс (032)294-87-75 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

Опис Згiдно договору надаються послуги по 

зберiганню та облiку цiнних паперiв 

власникiв iменних цiнних паперiв 

випуску, що дематерiалiзований. 

Протягом звiтного перiоду Товариство 

депозитарну установу не змiнювало. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

БОРЩАГIВСЬКА, будинок 154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 198582 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502-67-37 

Факс (044) 502-67-30 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв 

Опис У вiдповiдностi до умов договору  у 

звiтному перiодi надавалися послуги iз 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

КИРИЛIВСЬКА, будинок 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 641976 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або Нацiональна комiсiя, що здiйснює 



інший документ державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 461-04-44 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв. 

Опис У вiдповiдностi до умов договору у 

звiтному роцi надавались послуги iз 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20197074 

Місцезнаходження 49070, Україна, Дніпропетровська обл., 

- р-н, м. Днiпро, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ 

ФАБРА, будинок 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056)370-30-44 

Факс (056)370-30-45 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Дiяльнiсть не потребує лiцензування. 

Свiдоцтво № 2868 вiд 23.04.2002р. про 

включення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв, видане 

Аудиторською палатою України. 

Протягом звiтного 2019 року 

надавались послуги з аудиту фiнансової 

звiтностi Товариства, складеної за 

перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Ф.К. ТИТАН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36482829 

Місцезнаходження 01033, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 150/19 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2019 

Міжміський код та телефон (067)833-49-56 

Факс д/н 

Вид діяльності Iнша професiйна, наукова та технiчна 

дiяльнiсть, н. в. i. у. 

Опис Протягом звiтного перiоду Товариству 

надавались послуги з проведення 

незалежної оцiнки майна та майнових 

прав. ТОВ "Ф.К. ТИТАН" здiйснювало 

свою дiяльнiсть на пiдставi сертифiкату 

суб'єкта оцiночної дiяльностi № 150/19 

вiд 21.02.2019р., виданого Фондом 

державного майна України. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 

ФIРМА "УКРПРАВО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22925684 

Місцезнаходження 01004, Україна, - р-н, м.Київ, БУЛЬВАР 

ШЕВЧЕНКА/ВУЛ.ПУШКIНСЬКА, 

будинок 5-7/29 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)499-13-40 

Факс (044)499-13-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Дiяльнiсть не потребує лiцензування. 

Протягом звiтного перiоду Товариству 

надавались консультацiйнi послуги з 

юридичних питань.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31810610 

Місцезнаходження 01601, Україна, - р-н, м.Київ, 

ПРОВУЛОК ГОСПIТАЛЬНИЙ, 

будинок 4-Б, кiмната 238 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263431 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 



Міжміський код та телефон (044) 494-43-73 

Факс (044) 494-43-73 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ"  надає послуги з 

вiдкриття та обслуговування рахунку у 

цiнних паперах ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", проводить 

депозитарнi операцiї за рахунком у 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

АНТОНОВИЧА, будинок 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044)498-38-15 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис У звiтному 2019 роцi  Державна 

установа "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" надавала  емiтенту послуги з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ 

УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21500646 

Місцезнаходження 04080, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, будинок 47 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)501-59-34 

Факс (044)501-59-34 



Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Дiяльнiсть не потребує лiцензування. 

Свiдоцтво № 0084 про включення до 

Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, видане Аудиторською 

палатою України (рiшення 

Аудиторської палати України вiд 

26.01.2001р. № 98).  

Мiж ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та 

ТОВ "РСМ УКРАЇНА" укладений 

договiр № 27-12/2019/2 С 700 про 

надання аудиторських послуг вiд 

27.12.2019р.на аудит рiчної фiнансової 

звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"складеної за 

перiод з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.  та 

договiр  №27-12/2019/2 С3000 про 

надання аудиторських послуг вiд 

27.12.2019р. на виконання завдання з 

надання обмеженої впевненостi, 

предметом якого є перевiрка 

iнформацiї, викладеної у Звiтi про 

корпоративне управлiння Товариства.  

 



КОДИ 

Дата 25.02.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

Територія Рівненська область, м.Рiвне за КОАТУУ 5610100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 1693 

Адреса, телефон: 33013 м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71, (0362) 69-42-59 

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 31.12.2019 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 2 281 2 200 

    первісна вартість 1001 29 845 30 986 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 564 ) ( 28 786 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 201 21 715 

Основні засоби 1010 1 538 341 1 570 175 

    первісна вартість 1011 4 198 792 4 373 147 

    знос 1012 ( 2 660 451 ) ( 2 802 972 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    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 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 166 659 189 390 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 220 84 

Усього за розділом I 1095 1 726 702 1 783 564 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 25 560 27 903 

Виробничі запаси 1101 25 509 27 836 

Незавершене виробництво 1102 51 67 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 124 609 4 385 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 819 2 211 

    з бюджетом 1135 431 1 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 2 307 1 698 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 526 240 5 357 

Поточні фінансові інвестиції 1160 21 459 28 784 

Гроші та їх еквіваленти 1165 45 352 19 758 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 44 720 19 758 

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 44 367 27 787 

Усього за розділом II 1195 791 144 117 884 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 517 846 1 901 448 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21 284 21 284 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 -790 -674 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 321 5 321 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 404 475 1 566 344 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 430 290 1 592 275 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 152 386 136 296 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 7 721 9 681 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7 721 9 681 

Цільове фінансування 1525 49 28 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 160 156 146 005 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 581 454 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 102 499 15 590 

    розрахунками з бюджетом 1620 14 787 18 774 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 5 570 7 562 

    розрахунками зі страхування 1625 2 855 1 173 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 903 8 074 

    одержаними авансами 1635 164 985 86 525 

    розрахунками з учасниками 1640 1 319 1 319 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8 146 11 538 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 44 452 20 175 

Усього за розділом IІІ 1695 927 400 163 168 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 2 517 846 1 901 448 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 25.02.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 147 199 2 514 189 

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 ( 947 696 ) ( 2 404 529 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 199 503 109 660 

    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 16 288 17 005 

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 ( 32 144 ) ( 30 635 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16 091 ) ( 3 735 ) 

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 167 556 92 295 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 26 164 30 369 



Інші доходи 2240 8 449 45 491 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 081 ) ( 56 027 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 301 ) ( 3 202 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 196 787 108 926 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -35 534 -19 295 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 161 253 89 631 

    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 463 5 828 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -376 -682 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 87 5 146 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 16 ) ( 926 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 71 4 220 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 161 324 93 851 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 505 380 78 191 

Витрати на оплату праці 2505 243 124 204 654 

Відрахування на соціальні заходи 2510 52 498 44 538 

Амортизація 2515 146 000 148 137 

Інші операційні витрати 2520 37 256 60 728 

Разом 2550 984 258 536 248 

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 85 134 168 85 134 168 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 85 134 168 85 134 168 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,894100 1,052820 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,894100 1,052820 

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

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 25.02.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 450 127 2 789 744 

Повернення податків і зборів 3005 26 14 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 4 341 3 637 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 91 706 134 988 

Надходження від повернення авансів 3020 2 378 53 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 855 3 782 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 009 8 864 

Надходження від операційної оренди 3040 5 509 157 

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 525 514 17 727 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 205 994 ) ( 199 466 ) 

Праці 3105 ( 191 051 ) ( 162 179 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 53 682 ) ( 42 870 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 186 907 ) ( 138 979 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 48 979 ) ( 27 702 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 81 146 ) ( 58 440 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 56 782 ) ( 52 837 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 522 417 ) ( 2 100 748 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 109 330 ) ( 2 464 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 305 ) ( 3 165 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 71 105 ) ( 9 703 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 738 674 299 392 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 122 957 139 243 



    необоротних активів 3205 3 252 492 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 25 900 28 809 

    дивідендів 3220 0 854 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 356 483 31 977 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 94 293 ) ( 144 848 ) 

    необоротних активів 3260 ( 210 067 ) ( 237 071 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 383 804 ) ( 28 906 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -179 572 -209 450 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 157 122 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 569 460 ) ( 157 122 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 39 714 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 15 236 ) ( 55 429 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -584 696 -95 143 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -25 594 -5 201 

Залишок коштів на початок року 3405 45 352 50 553 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 19 758 45 352 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 25.02.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 21 284 -790 0 5 321 1 404 475 0 0 1 430 290 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 145 0 0 145 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 21 284 -790 0 5 321 1 404 620 0 0 1 430 435 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 161 253 0 0 161 253 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 379 0 0 -308 0 0 71 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 379 0 0 0 0 0 379 

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 -308 0 0 -308 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -263 0 0 779 0 0 516 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 116 0 0 161 724 0 0 161 840 

Залишок на кінець року  4300 21 284 -674 0 5 321 1 566 344 0 0 1 592 275 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

1.Загальна iнформацiя 

Приватне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго" (далi - Компанiя або Рiвнеобленерго) 

зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Спочатку Компанiя була створена як 

державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства 

України згiдно Указу Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному 

комплексi України" вiд 4 квiтня 1995 року та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України вiд 2 серпня 1995 року.  

В результатi тендеру в 2001 роцi основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.  

12 квiтня 2011 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "АЕС Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

30 квiтня 2013 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго", згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

06.04.2017 р. Компанiя була перереєстрована як Приватне Акцiонерне Товариство 

"Рiвнеобленерго". 

Основною дiяльнiстю Компанiї за 2019 рiк була дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї у 

межах мiсць провадження господарської дiяльностi вiдповiдно до Постанови Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) №1413 вiд 13 листопада 2018 року. 

Компанiя Washington Holdings B.V. (Нiдерланди) володiє 83,3267% акцiй Компанiї. 

Юридична адреса Компанiї: вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рiвне, 33013, Україна.  

2.Основи пiдготовки фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ"). 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, 

за винятком  

фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 

через iнший сукупний дохiд. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм 

випадкiв, де вказано iнше.  

У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. 

Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 

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

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

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

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

вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. 

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,  Компанiя  отримала чистий прибуток в сумi 161 253 

тис. грн. (2018: 89 631 тис. грн. чистого прибутку ). Також, станом на 31 грудня 2019 р. поточнi 

зобов'язання Компанiї перевищують  її поточнi активи на 45 284 тис. грн. (2018: 136 256 тис. 

грн.), тобто спостерiгається позитивна динамiка       полiпшення фiнансового стану. 

На дату затвердження фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, 

ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної 

республiки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, 

якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, 



боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи, тощо та, в кiнцевому пiдсумку, створення 

умов для економiчного зростання в країнi. Слабкiсть нацiональної валюти по вiдношенню до 

основних iноземних валют, у поєднаннi з обмеженнями на проведення мiжнародних розрахункiв 

та негативним зовнiшньо-торгiвельним балансом, значна залежнiсть фiнансової системи країни 

вiд забезпечення безперервностi її пiдтримки з боку МВФ та iнших мiжнародних установ, умовою 

для якого є продовження урядом курсу вищезгаданих реформ, низький рiвень внутрiшнього 

попиту та споживання, а також волатильнiсть зовнiшнiх товарних ринкiв традицiйного 

українського експорту та iнфляцiя створюють ключовi ризики для стабiлiзацiї операцiйного 

середовища в Українi у найближчому майбутньому. Керiвництво стежить за станом розвитку 

поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних 

наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичних, 

макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на 

фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути 

визначений. 

3.  Основнi положення облiкової полiтики  

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй 

фiнансовiй       

звiтностi. 

 3.1.Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням 

нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. 

Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї 

розробки (в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи") i Компанiя може продемонструвати 

наступне: 

-Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна 

було використовувати або продати; 

-Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати; 

-Здатна використати нематерiальний актив; 

-Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; 

-Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки, 

використання активу. 

-Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його 

розробки. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 

активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. 

Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна 

строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. 

У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Компанiя облiковує програмнi продукти та 

iншi нематерiальнi активи. 

3.2. Основнi засоби 

Об'єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Компанiї по первiснiй вартостi за мiнусом 

накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв 

включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, 

капiталiзованi витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - 

собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва 

та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у 

будiвництвi та iн.). 

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати 

були понесенi. 

Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого 

використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються 



як брухт. 

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по 

мiрi їх виникнення. 

У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i 

придбання основних засобiв. 

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Для кожного об'єкту основних засобiв  

встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. Розрахункова оцiнка строку 

корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, 

заснованого на досвiдi роботи Компанiї з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного 

використання при необхiдностi переглядається. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: 

Групи основних засобiв Термiн корисного використання 

Будiвлi 40  рокiв 

Лiнiї електропередачi 30  рокiв 

Виробничi машини та обладнання 3-20  рокiв 

Транспортнi засоби 5-20  рокiв 

Виробничий iнвентар, офiснi меблi та обладнання та iнше 10  рокiв 

Компанiя оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець 

кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".  

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Компанiї оцiнена як нульова, тому що Компанiя 

використовуватиме активи  

до кiнця їхнього фiзичного iснування. 

3.3. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. 

Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума 

очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу 

або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi 

використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за 

винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi 

вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. 

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час 

оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою 

дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi 

та ризики, притаманнi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, 

кориснiсть якого зменшилася. 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується 

сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у 

тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми 

очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. 

У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного 

вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 



амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються 

таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням 

залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. 

3.4. Фiнансовi iнструменти 

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

тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi 

активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання вони визнаються 

за їх справедливою вартiстю плюс або мiнус витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.  

Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних 

роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми 

вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку 

визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i 

погасити зобов'язання. 

3.5. Фiнансовi активи 

Класифiкацiя та оцiнка 

В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Компанiя здiйснює їх класифiкацiю та 

визначає модель  

подальшої оцiнки.   

Борговi фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона використовує 

для управлiння  

цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, що iнiцiює 

фiнансовий iнструмент.  

Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як такi, що оцiнюються за 

амортизованою          собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток з огляду на обидва такi критерiї : 

-бiзнес - моделi з управлiння фiнансовими активами; та 

-установленi договором характеристики грошових потокiв за фiнансовими активами. 

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, облiгацiї, iнструменти власного капiталу (акцiї iнших емiтентiв). 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється лише при змiнi вiдповiдної бiзнес - моделi 

управлiння фiнансовими активами. 

Мета бiзнес - моделi є незмiнною при  нечастих операцiях з продажу: в разi зростання кредитного 

ризику за активами та/або якi обумовленi неочiкуваним виникненням потреб у фiнансуваннi 

та/або для задоволення  потреб Компанiї у лiквiдностi. 

Змiна бiзнес - моделi з управлiння фiнансовими активами може здiйснюватися лише внаслiдок 

зовнiшнiх або внутрiшнiх змiн, якi повиннi бути значними для дiяльностi Компанiї й бути явними 

для зовнiшнiх сторiн.  

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю у разi одночасного дотримання 

обох зазначених нижче умов: 

-фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес - моделi, мета якої - утримання фiнансових 

активiв для одержання договiрних грошових потокiв до погашення; i 

-договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю в подальшому оцiнюються 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Компанiя застосовує вимоги щодо зменшення 



корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд збитки за вказаними фiнансовими активами з 

вiдображенням результатiв у складi доходiв та витрат звiтного перiоду.  

У Компанiї до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю вiдносяться 

облiгацiї та торгова дебiторська заборгованiсть. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без 

перекласифiкацiї на прибутки/збитки при їх погашеннi (вибуттi) 

Фiнансовий актив у формi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу за безвiдкличним 

рiшенням пiсля первiсного визнання оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням 

подальших змiн у справедливiй вартостi в  iншому  сукупному доходi без перекласифiкацiї на 

прибутки/збитки при їх погашеннi (вибуттi). У разi припиненнi визнання вказаного фiнансового 

активу накопиченi прибутки або збитки, що були вiдображенi у iншому сукупному доходi, 

переносяться з iншого сукупного доходу до нерозподiленого прибутку. Дивiденди вiд такої 

iнвестицiї визнаються у прибутку або збитку. Зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, який оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, не  

визнається. 

У Компанiї до фiнансових активiв у формi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу 

вiдносяться акцiї iнших емiтентiв. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 

Фiнансовi активи оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю   або за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. Однак, Компанiя може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання 

певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення 

подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. 

Компанiя не користувалась в звiтному перiодi можливостями, що дозволенi МСФЗ 9 Фiнансовi 

iнструменти, щодо класифiкацiї боргових фiнансових активiв на власний розсуд як таких, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки. Всi iнструменти, що 

облiковуються за цiєю схемою, були класифiкованi вiдповiдно до обов'язкових вимог МСФЗ. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають 

фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як 

позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки 

вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не 

буде суттєвим. 

У дану категорiю, головним чином, вiдноситься торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. 

При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї - це сума         

вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передання обiцяних товарiв 

або послуг           

покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо торговельна дебiторська 

заборгованiсть не         

мiстить значного компоненту фiнансування (коли встановленi угодою дати платежiв надають 

покупцю чи   

продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї продукцiї). 

Грошовi потоки, пов'язанi з усiма короткостроковими фiнансовими активами та довгостроковими 

фiнансовими активами, якi є несуттєвими за вартiстю, не дисконтуються, оскiльки вплив 

дисконтування є несуттєвим. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю вiдображаються за вартiстю, визначеною при первiсному визнаннi у випадках, коли 

вiдхилення вiд амортизованої вартостi є несуттєвими. Усi рiзницi, що виникають мiж облiковою 



вартiстю та амортизованою вартiстю (дисконти, премiї) вiдображаються у складi витрат/доходiв в 

перiодi погашення таких активiв. 

3.6. Фiнансовi зобов'язання 

Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

-фiнансової зобов'язання за амортизованою собiвартiстю; 

-фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 

-договори фiнансової гарантiї; 

-зобов'язання з надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової. 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.  

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредиторську заборгованiсть за авансами отриманими (контрактнi зобов'язання), кредити та 

позики. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка, крiм: 

-фiнансових зобов'язань, що оцiнюються  за справедливою вартiстю через прибуток/збиток; 

-договорiв фiнансової гарантiї, що оцiнюються за бiльшою з таких сум (якщо оцiнка є суттєвою): 

-сумою резерву пiд збитки, 

-первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного 

згiдно з принципами МСФЗ 15; 

-зобов'язання з надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової, що оцiнюються за 

бiльшою з таких сум: 

-сумою резерву пiд збитки, 

-первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного 

згiдно з принципами МСФЗ 15. 

Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковими зобов'язаннями та довгостроковими 

зобов'язаннями, якi є несуттєвими за вартiстю, не дисконтуються, оскiльки вплив дисконтування 

є несуттєвим. 

Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю вiдображаються за 

вартiстю, визначеною при первiсному визнаннi у випадках, коли вiдхилення вiд амортизованої 

вартостi є несуттєвими. Усi  

рiзницi, що виникають мiж облiковою вартiстю та амортизованою вартiстю (дисконти, премiї) 

вiдображаються у складi витрат/доходiв в перiодi погашення таких зобов'язань. 

Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, 

визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для 

торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому.  

Похiднi фiнансовi iнструменти також класифiкуються в якостi призначених для торгiвлi, за 

винятком випадкiв, коли вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування. 

Доходи i витрати за зобов'язаннями, призначеним для торгiвлi, визнаються у звiтi фiнансовi 

результати. 

Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться в цю категорiю на 

дату первiсного визнання та виключно при дотриманнi критерiїв МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Компанiя не має фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

Iншi фiнансовi зобов'язання  



Iншi фiнансовi зобов'язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання 

згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. 

Кредити та позики - Первiсне визнання кредитiв та позик здiйснюється за їхньою справедливою 

вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням понесених витрат на здiйснення 

операцiй. Пiсля первiсного визнання кредити i позики вiдображаються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку крiм випадкiв, коли вплив ефекту 

дисконтування є несуттєвим. Рiзниця мiж їх вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi 

про фiнансовi результати протягом строку дiї зобов'язання. Кредити i позики класифiкуються як 

поточнi, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання заборгованостi, 

визначеної в договорi, або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання. 

При припиненнi визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого 

iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та 

прийнятi зобов'язання, визнається у прибутку чи збитку звiтного перiоду.  

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 

3.7. Знецiнення фiнансових iнструментiв 

Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

iнструментами: 

-що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 

-що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (крiм iнструментiв 

власного капiталу); 

-дебiторською заборгованiстю за орендою; 

-договiрними активами; 

-зобов'язаннями iз кредитування; 

-договорами фiнансової гарантiї. 

На кожну дату балансу Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, 

що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо 

кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первiсного визнання, Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним  очiкуваним кредитним збиткам. 

Якщо у попередньому звiтному перiодi Компанiя оцiнила резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, а станом на поточну звiтну дату з'ясувалося що цi критерiї не 

виконуються, то Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що 

дорiвнює 12-мiсячним  очiкуваним кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату. 

Компанiя визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi), що є 

необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має бути 

визнана як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. 

Компанiя завжди оцiнює резерв пiд збитки  у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним 

збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, для: 

-торговельної дебiторської заборгованостi або договiрних активiв, що є наслiдком операцiй у 

межах сфери застосування мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами"; 



-дебiторської заборгованостi за орендою за операцiями, що перебувають у межах сфери 

застосування мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 16 "Оренда". 

При вiдображеннi резерву пiд збитки торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних 

активiв або дебiторської заборгованостi за орендою балансова вартiсть активу зменшується 

шляхом прямого вiдображення у складi витрат або нарахування резерву пiд кредитнi збитки, який 

включається до складу витрат поточного перiоду. Якщо в наступному перiодi резерв пiд збитки 

зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується у межах 

попереднього зменшення корисностi, коригуючи рахунок резервiв пiд збитки, та вiдображається 

у складi витрат або доходiв поточного перiоду. 

Компанiя застосовує вимоги щодо зменшення корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд 

збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд (крiм iнструментiв власного капiталу). Проте резерв пiд збитки визнається в 

iншому сукупному доходi й не зменшує балансової вартостi фiнансового активу, зазначеної у 

звiтi про фiнансовий стан. 

Для фiнансових активiв, якi вiдображено 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. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх 

фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої 

здiйснюється за рахунок резерву пiд збитки.   

Резерв пiд збитки  торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Для торгової дебiторської заборгованостi обрано спрощений пiдхiд облiку зменшення корисностi, 

вiдповiдно Компанiя завжди оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитним збиткам за весь строк дiї таких фiнансових активiв. Резерв пiд збитки торгової та iншої 

дебiторської заборгованостi створюється вiдносно дебiторської заборгованостi за методом 

класифiкацiї дебiторської заборгованостi за термiнами її непогашення та коефiцiєнта сумнiвностi 

для вiдповiдної групи. Коефiцiєнти сумнiвностi, що використовуються для розрахунку резерву 

пiд кредитнi збитки розраховуються щокварталу окремо для заборгованостi за послуги з 

розподiлу (передачi), спожиту електроенергiю та за наданi товари, роботи, послуги. Резерв пiд 

кредитнi збитки визначається щомiсяця, вiдповiдно до структури дебiторської заборгованостi 

поточного мiсяця. У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за 

рахунок резерву. В сумi перевищення резерву  - списується за рахунок iнших операцiйних 

витрат. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли: 

-спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки; або  

-передачi або вiдмови вiд договiрних прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового 

активу; 

-передача всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом. 

При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю (визначеною на 

дату припинення визнання) та одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи 

мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) визнається у складi збитку або прибутку звiтного перiоду. 

При передаваннi, яке не тягне за собою припинення визнання через те, що Компанiя в основному 

зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння переданим активом то Компанiя 

продовжує визнавати переданий актив у цiлому. У наступних перiодах Компанiя визнає 

будь-який дохiд вiд переданого активу. 

3.8. Запаси 

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi - придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi 

оцiнка їх здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за 

середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням 



сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату 

операцiї з їх вибуття. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного 

виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. 

3.9. Аванси виданi 

Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi 

Компанiєю контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi 

економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за 

рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до них. За 

наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть 

отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення 

вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових 

активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i 

пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений 

до категорiї необоротних активiв. 

3.10. Грошi та їх еквiваленти 

До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить, кошти на поточних рахунках в банках та 

короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми 

грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. 

3.11. Акцiонерний капiтал 

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, 

якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi 

акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти. 

3.12. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку (збитку), що вiдноситься на 

долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. 

3.13. Дивiденди 

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати 

остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на 

загальних зборах. 

3.14. Додатковий капiтал та капiтал в дооцiнках 

У статтi Додатковий капiтал показується  сума, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй 

перевищує їхню номiнальну вартiсть, сума капiталу, який вкладено засновниками понад 

статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдповiдно мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу, та iншi складовi додаткового 

капiталу. 

Сума актуарних прибуткiв/збиткiв, отриманих в результатi вiдображення активiв та зобов'язань за 

пенсiйними програмами з визначеними виплатами вiдображається в статтi Нерозподiлений 

прибуток (непокритий збиток). 

3.15. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi 

Компанiя здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам, залежно вiд їхнього 

стажу роботи в Компанiї (власний пенсiйний план Компанiї, закрiплений в Колективному 

договорi). 

Програми з визначеними виплатами 

Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює справедливу вартiсть зобов'язань за пенсiйними 

програмами з визначеними виплатами, використовуючи судження зовнiшнього актуарiя (ТОВ 

"Пенсiйно-актуарний консультант"). Змiна зобов'язань визнається в звiтi про фiнансовi 

результати та в складi iншого сукупного доходу (актуарнi прибутки або збитки за пенсiйними 

планами). 

Витрати минулих перiодiв у зв'язку iз змiнами планiв визнаються Компанiєю в повному розмiрi в 



момент виникнення таких витрат у складi прибутку та збитку. 

Актуарнi прибутки або збитки визнаються Компанiєю в повному обсязi. Такi актуарнi прибутки 

або збитки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i включаються до складу 

Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). (див. Примiтку 3.14. вище) 

3.16. Iншi резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке 

виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання 

буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого 

зобов'язання. Якщо Компанiя припускає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх 

резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але 

тiльки у тому разi, якщо отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься 

до резерву, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд за перiод за вирахуванням вiдшкодування. 

Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою 

до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, характернi для 

конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом 

визнається як витрати на фiнансування. 

3.17. Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.  

Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами 

обмiну, якi переважають на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, 

деномiнованi у таких валютах, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну 

дату. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у 

звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення 

операцiї.  Курсовi рiзницi, що виникають пiд час перерахунку, вiдображаються у звiтi про 

сукупний дохiд на нетто- основi.  

3.18. Оренда 

Визначення наявностi умов оренди в договорi ?рунтується на сутностi договору на дату початку 

оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу, 

або договiр передбачає право використання активу. 

Компанiя як орендар 

Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з 

володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за 

справедливою вартiстю орендованого майна  або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 

фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна ставка 

на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi 

про фiнансовi результати. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз 

використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.  

Компанiя як орендодавець 

Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, 

класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору 

операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються 

протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як 

дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 

3.19. Визнання доходiв  

Компанiя визнає дохiд, коли вона задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний 

товар або послугу клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт отримує контроль над таким 

активом.   

Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати 

практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим 



суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього. 

Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя 

грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано 

багатьма способами, наприклад, шляхом:  

a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних  

послуг);  

б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;  

в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;   

г) продажу або обмiну активу;  

?) надання активу у заставу як забезпечення позики; та  

д) утримання активу.  

Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв:  

- Крок 1: Iдентифiкацiя договору; 

- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору; 

- Крок 3: Визначення цiни операцiї; 

- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню; 

- Крок 5: Визнання виручки. 

Для кожного зобов'язання щодо виконання, Компанiя визначає на момент укладення договору, чи 

задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це 

зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Компанiя не задовольнить 

зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється 

у певний момент часу.  

Дохiд вiд надання послуги з розподiлу електричної енергiї 

Дохiд по договорах вiд надання послуги з розподiлу (передачi) електроенергiї Компанiя визначає, 

як зобов'язання щодо виконання, якi задовольняються з плином часу. Доходи визнаються 

помiсячно за методом оцiнки за результатом. Компанiя  застосовує практичний прийом щодо 

визнання доходiв у сумi на яку Компанiя має право виставити рахунок вiдповiдно до тарифiв, 

встановлених НКРЕКП та обсягiв розподiлених кiловат часiв. 

Дохiд вiд надання послуг 

Доходи вiд надання послуг визнаються вiдповiдно до умов договорiв та обсягiв наданих послуг в 

момент часу, у який клiєнт отримує контроль над обiцяним активом.  

Iстотний компонент фiнансування 

В договорах Компанiї вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування.  Як правило, Компанiя 

отримує короткостроковi аванси вiд своїх клiєнтiв до трьох мiсяцiв. Використовуючи практичний 

пiдхiд у МСФЗ 15, Компанiя не налаштовує обiцяну суму винагороди за наслiдки значної 

фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент початку контракту, перiод мiж передачею 

обiцяного товару або послуги клiєнту оплатою за такий товар, або послугу буде рiк або менше. 

3.20. Фiнансовi доходи та витрати 

Фiнансовi доходи та витрати включають в себе процентнi витрати по позиковим коштам, збитки 

вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд розмiщених коштiв, дохiд вiд 

виникнення фiнансових iнструментiв. 

Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний 

значний промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати 

по позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. 

Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з врахуванням ефективної дохiдностi активу. 

3.21. Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 

передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для 

розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. 



Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 

тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей 

фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку. Вiдстроченi 

податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм 

випадкiв, коли: 

-вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або 

активу, або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або 

збиток; i 

-щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може 

контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, 

що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i 

перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати 

тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на 

наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли: 

-вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi 

первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

-щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а 

також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки 

якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову 

рiзницю. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання 

звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання 

достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи 

переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 

яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або 

оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i 

положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних 

не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi 

вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у 

складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та 

вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного 

права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо 

вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же 

суб'єкт господарювання. 

Для розрахунку податку на прибуток застосовувалися наступнi ставки податку на прибуток: 

з 1 сiчня 2018 року - 18%; 

з 1 сiчня 2019 року - 18%. 

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувала 

ставку податку, яка не змiнювалась з 2014 року. 



3.22. Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

Податок на додану вартiсть стягується з Компанiї за ставкою визначеною в ст. 193 Податкового 

кодексу України.  

Компанiя  визначає дату виникнення податкових зобов'язань за касовим методом для операцiй, 

що пов'язанi з постачанням та розподiлом (передачею) електричної енергiї. 

По iншим видам постачання товарiв, робiт, послуг зобов'язання виникає на дату вiдвантаження 

товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд 

того, що вiдбулося ранiше. 

Право на податковий кредит виникає в момент в момент оплати постачальнику. ПДВ по 

операцiям з продажу та придбання визнається в балансi розгорнуто та вiдображається окремо як 

актив та зобов'язання з ПДВ. 

3.23. Потенцiйнi зобов'язання  

Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує 

ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя 

про такi зобов'язання пiдлягає визнанню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку 

ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

3.24. Сегменти 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя надає послуги з 

розподiлу електроенергiї на територiї Рiвненської областi. 

3.25. Операцiї з пов'язаними особами 

До пов'язаних сторiн Компанiя вiдносить осiб, якi: контролюють Компанiю, мають суттєвий 

вплив на Компанiю, є членами провiдного управлiнського персоналу Компанiї. 

4. Змiни в звiтах попереднiх перiодiв 

 

В поточному перiодi Компанiя виконала рекласифiкацiю у Звiтi про рух грошових коштiв строки 

3255 Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй  та строки 3290 iншi платежi  на суму 28 

906 тис .грн. Компанiя вважає, що така змiна забезпечує надiйну i доречнiшу iнформацiю. Змiна 

була внесена ретроспективно, i порiвняльнi показники були скоригованi вiдповiдним чином. 

Вплив вiдповiдних змiн на фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2018 року представлено наступним 

чином:  

 

Звiт про рух грошових коштiв  

 

Код рядка Вiдображено ранiше на 31.12.2018 р  Рекласифiкацiя Пiсля 

рекласифiкацiї 31.12.2018 р 

 

        

 

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй 3255  (173 754)   28 906  

 (144 848) 

 

Iншi платежi 3290  (0,00)   (28906)   (28 906) 

 

 

 

5. Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та 

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 

вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття 



iнформацiї про умовнi зобов'язання.  Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i 

оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних 

коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi 

припущення та оцiнки. 

 

Допущення i оцiночнi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi вона мала в своєму 

розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення 

вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi 

Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. 

 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй  

 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнювання. В якостi вихiдних даних для цих моделей  по 

можливостi використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих 

випадках, коли це практично нездiйсненно, потрiбна певна частка судження для встановлення 

справедливої вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, 

кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

 

Оцiнка об'єктiв основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю.   

 

Управлiнський персонал використав у своєму балансi на дату переходу на МСФЗ справедливу 

вартiсть об'єктiв основних засобiв як доцiльну собiвартiсть таких об'єктiв. Справедлива вартiсть 

була проведена незалежними оцiнщиками.   

 

Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв.  

 

Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх 

корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 

перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на 

предмет подальшої вiдповiдностi. Компанiя використовує прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї. 

 

Судовi розгляди.  

 

Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк 

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

отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або  

 

розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. 

Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва 

Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає 

невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб 

оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до 

уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або 

оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, 



вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання 

фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з 

подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр 

вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку. 

 

Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 

 

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 

також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть.  

Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 

органами.  

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй 

мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 

зарахованi податковi збитки. 

 

Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

 

Компанiя здiйснює нарахування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки з метою покриття 

потенцiйних збиткiв, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi платежi. 

Компанiя використовує матрицю резервiв для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за 

торговельною дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi достатностi резерву по очiкуванi 

кредитнi збитки керiвництво враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення 

дебiторської заборгованостi, досвiд Компанiї зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть 

покупцiв i змiни умов оплати за договорами. Змiни в економiцi, галузевої ситуацiї або 

фiнансовому станi окремих покупцiв можуть спричинити коригування розмiру резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, вiдображеного  у фiнансовiй звiтностi. 

 

Станом на 31 грудня 2019р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд зменшення корисностi 

торгової дебiторської заборгованостi у сумi 13 032  тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: 10 354 

тисяч гривень) (примiтка 11).  

 

      Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань  

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у 

разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна 

застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для 

визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з 

iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї 

податкового планування в майбутньому.  

 

6. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 

 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень 

 

В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. 

Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2019 року. 

Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi 

застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2019 року. 

 

З 1 сiчня 2019 року набрав чинностi  МСФЗ 16 "Договори оренди" . 



 

МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить 

угода оренду", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i Роз'яснення ПКР 27 

"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює 

принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi 

вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про фiнансовий 

стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт 

передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю 

(наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном 

не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних 

платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим 

активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi 

визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу 

в формi права користування. 

 

Цей стандарт застосовується до всiх видiв оренди, включаючи оренду активiв з права 

користування в суборенду, крiм: 

 

а) орендних договорiв на розвiдування або використання корисних копалин, нафти, природного 

газу та подiбних невiдновлювальних ресурсiв; 

 

б) оренди бiологiчних активiв, що належать до сфери застосування МСБО 41 Сiльське 

господарство, утримуваних орендарем; 

 

в) послуг за угодами про концесiю, що належать до сфери застосування КТМФЗ 12 Послуги за 

угодами про концесiю; 

 

г) лiцензiйних договорiв щодо iнтелектуальної власностi, наданих орендодавцем, якi належать до 

сфери застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами; та 

 

ґ) прав, утримуваних орендарем за лiцензiйними договорами, що належать до сфери застосування 

МСБО 38 Нематерiальнi активи на такi види продукцiї, як кiнофiльми, вiдеозаписи, п'єси, 

рукописи, патенти й авторськi права 

 

Не застосовується  МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, окрiм тих, що зазначенi в 

параграфi 3ґ). 

 

Виключенням до застосування також є вимоги параграфiв 22 - 49 МСФЗ 16 а саме: 

 

а) короткострокова оренда; та 

 

б) оренда, за якою базовий актив є малоцiнним (як описано в параграфах Б3 - Б8). 

 

Компанiєю оцiнено вимоги до застосування МСФЗ 16. Розпорядчим актом вiд 02.01.2019 року 

зафiксовано рiшення: виходячи з положень МСФЗ 16, платежi, прив'язанi до 

нормативної-грошової оцiнки землi, не є змiнними в залежностi вiд iндекса та/або ставки в 

розумiннi стандарта. 

 

Отже, орендне зобов'язання на право користування земельними дiлянками за договорами оренди 

землi, державної та комунальної власностi не пiдлягає визнанню в облiку.  

 



Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше в 2019 роцi, але не впливають на 

фiнансовi звiти Компанiї а саме: 

 

Поправки до МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним 

вiдшкодуванням" 

 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi 

потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину 

основної суми боргу "(критерiй SPPI) i iнструмент утримується в рамках вiдповiдної 

бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що 

фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина 

призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка сторона 

виплачує або отримує обгрунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору. 

 

Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, 

починаючи з 1 сiчня 2019 р Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв).  

 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"  

 

Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11 

"Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3 

пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять 

переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт 

господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання спiльної 

операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток. 

 

Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" 

 

Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною 

спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має 

спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця поправка 

роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, вiн не 

повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше.  

 

Цi поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

 

У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 

господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В 

поправцi до МСБО 12 уточняється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто 

розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi 



визнаватися: 

 

одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i 

 

у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному капiталi, в 

залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, якi 

згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди. 

 

Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку 

самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. Поправки не мали 

впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї 

 

МСБО 23 "Витрати на позики"  

 

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок 

спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi 

за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього 

квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для 

загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до 

визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для 

загальних потреб. 

 

Поправка застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, 

дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi застосовувати цю 

поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного перiоду, коли 

поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати. Поправки не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї 

 

Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток". 

 

У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої 

операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть того, 

що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанiя. 

 

Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя вiдобразить у фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у 

податковiй звiтностi i розгляне необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. 

Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд 

суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi. 

 

Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в 

залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення 

невизначеностi: 

 

-метод найбiльш iмовiрної суми; або 

 

-метод очiкуваної вартостi. 

 

Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були 

переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй, 

вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, 



протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.  

 

Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Тлумачення не мало впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" - "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 

основi акцiй". 

 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з 

виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на 

основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у 

джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 

перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою" 

 

Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду. 

Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя повинна  

визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду 

пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, 

виходячи з актуарних припущень i ставок дисконтування, використаних для переоцiнки чистого 

зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

 

Данi поправки будуть застосовуватися тiльки у вiдношеннi майбутнiх змiн програми, її 

скорочення або погашення зобов'язань за програмою. 

 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою" 

 

Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, скорочення 

програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду. 

Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя повинна  

визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду 

пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, 

виходячи з актуарних припущень i ставок дисконтування, використаних для переоцiнки чистого 

зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

 

Данi поправки мають застосовуватися тiльки у вiдношеннi майбутнiх змiн програми, її 

скорочення або погашення зобов'язань за програмою, i не мали впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї за звiтний перiод. 



 

Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - 

Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах 

 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в 

асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової 

участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або 

спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Мається на увазi, що до таких довгострокових 

вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9. 

 

У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги 

збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством або збитки вiд 

знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистої iнвестицiї в асоцiйовану 

органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства". 

 

Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

МСФЗ та Iнтерпретацiї, що не набрали чинностi 

 

Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були 

опублiкованi, але не набрали чинностi: 

 

МСФЗ 17 "Страховi контракти" 

 

МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля 

цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове 

застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 

застосування МСФЗ 17 або ранiше. 

 

Даний стандарт не застосовний до Компанiї. 

 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi 

 

Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш послiдовним i 

вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що 

пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв впливає на економiчнi рiшення 

користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. У новому варiантi визначення 

iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування її 

iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до обґрунтованих очiкувань, вплинути на 

рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх на 

основi такої фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, 

що звiтує.  

 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, 

дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

 



Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.  

 

У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi 

можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi дивiдендiв, нижчих 

витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам, членам чи 

учасникам. За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв, здатних до 

здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування 

iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд 

нормальної дiяльностi. 

 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, 

дозволяється дострокове застосування. Очiкується, що поправка не матиме впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

 

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою 

компанiєю чи спiльним пiдприємством 

 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю 

над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi 

продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в 

угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в 

повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у 

iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

 

Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється 

дострокове застосування перспективно. Очiкується, що поправки не матимуть суттєвого впливу 

на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

7. Нематерiальнi активи 

 

                Комп'ютерне програмне забезпечення 

 

 31-12-2019  31-12-2018  

 

 тис. грн.    тис. грн. 

 

Первiсна вартiсть:    

 

На 1 сiчня  29 845   30 163 

 

Надходження 1141  987 

 

Вибуття (0 )          (1 305) 

 

На 31 грудня  30 986  29 845 

 

Амортизацiя та знецiнення:    

 



На 1 сiчня  (27 564)  (27 601) 

 

Амортизацiя за рiк (1222)  (1 268) 

 

Вибуття 0  1305 

 

На 31 грудня (28 786)  (27 564) 

 

Чиста балансова вартiсть:    

 

На 1 сiчня  2 281  2 562 

 

На 31 грудня  2 200  2 281 

 

 

 

8. Основнi засоби 

 

 Будови та споруди   Лiнiї електропередач   Машини та обладнання  

 Обчислювальна технiка   Обладнання зв'язку   Автотранспорт  

 Iнструменти, прилади, iнвентар   Системи облiку електроенергiї   Меблi 

та офiсне обладнання   Незавершенi капiтальнi iнвестицiї   Разом 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.

  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Первiсна вартiсть або оцiнка:   

 

На 1 сiчня 2018  року 175 793   2 909 786   596 985  20715  

 27 113   85 107   15 815   165 458   2 053   18 260  

 4 017 084 

 

Надходження  6 770   123 731   26 062   2 738   1 891  11082  

 1 072   31 172   224   198 484   403 225 

 

Вибуття  (1)   (3 220)   (202)   (25)   (26)   (668)  

 (98)   (512)   (20)     (197 543)    (202 315) 

 

Рекласифiкацiя  -   (232)   231   -    -    - 

   -    -    -    -    (1)  

 

На 31 грудня 2018 року 182 562   3 030 065   623 076  23428  

 28 978   95 521   16 789   196 118   2 256   19 201  

 4 217 993 

 

Надходження 4 871   89 038   33 650   17 244   1 194   8 241  

 922   24 433   34   174 840   354 468 

 

Вибуття (3 407)   (857)   (69)   (176)   (133)   (412)  

 (142)   -    (77)      (172 326)    (177 599) 



 

Рекласифiкацiя  -    -   -   -    -    - 

   -    -    -    -    -    

 

На 31 грудня 2019  року 184 026   3 118 245   656 657  40496  

 30 039   103 350   17 569   220 551   2 213  21715  

 4 394 862 

 

                           

                

 

Знос та знецiнення: 

 

На 1 сiчня 2018 року (60 528)   (1 941 124)   (290 091)   (16644)

   (21 902)   (61 214)   (9 866)   (113 772)  (1473)

   -    (2 516 614) 

 

Амортизацiя за рiк (8 348)   (65 581)   (28 230)   (1 840)  (1217)

   (4 927)   (1 003)   (35 626)   (97)   -   (146 869) 

 

Вибуття  1   1 620   75   25   24   667  

 90   512    20   -    3 032 

 

Рекласифiкацiя  -    3   (3)   -    -    - 

   -    -    -    -    -  

 

На 31 грудня 2018 року (68 875)   (2 005 083)   (318 249)  (18460)

   (23 095)   (65 475)   (10 779)   (148 886)  

 (1 550)   -    (2 660 451) 

 

Амортизацiя за рiк (8 233)   (68 694)   (29 402)   (2 681)  (1385)

   (6 398)   (1 134)   (26 740)   (111)   -   (144 778) 

 

Вибуття 781   592   49   176   65   412  

 114   -    69   -    2 257 

 

Рекласифiкацiя  -    -   -   -    -    - 

   -    -    -    -    -  

 

На 31 грудня 2019року (76 327)   (2 073 185)   (347 601)  (20965)

   (24 415)   (71 461)   (11 800)   (175 626)  

 (1 591)   -    (2 802 972) 

 

                           

                 

 

Чиста балансова вартiсть:  

 

На 1 сiчня 2018 року 115 265   968 661   306 894   4 071  

 5 211   23 893   5 949   51 686   580  18 260  1 500 470 

 



На 31 грудня 2018 року 113 687   1 024 982   304 828   4 968

   5 882   30 046   6 010   47 232   706   19 201  

 1 557 542 

 

На 31 грудня 2019 року 107 699  1 045 060  309 055 19 531 

 5 625  31 889  5 769  44 925  622 21 715      1 591 890 

 

  

 

Компанiя утримує на балансi основнi фонди щодо яких iснують обмеження у використаннi 

залишковою вартiстю  906 тис. грн. Такi основнi фонди не були переданi Товариству пiд час 

приватизацiї та перебувають у власностi держави. Згiдно чинного законодавства України 

Компанiя є балансоутримувачем таких фондiв та має безумовнi зобов'язання щодо їх утримання 

та забезпечення належного до використання стану. Компанiя контролює майбутнi економiчнi 

вигоди вiд використання таких активiв та несе операцiйнi ризики та ризики, пов'язанi з 

утриманням таких активiв. 

 

Компанiя використовує основнi засоби, взятi в операцiйну оренду. Вартiсть таких основних 

засобiв складає 332 тис. грн. (2018 р.: 332 тис. грн.). 

 

На 31 грудня 2019  та на 31 грудня 2018  Компанiя розглянула наявнiсть факторiв знецiнення. 

Станом на зазначенi дати фактори вiдсутнi. Вiдповiдно, у 2019 та 2018 роках збитки вiд 

знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй Компанiєю не визнавались. 

 

Станом на 31.12.2019 р. Компанiя продовжує використовувати повнiстю замортизованi основнi 

засоби первiсною вартiстю 129 681 тис. грн., в т.ч. вартiсть систем облiку електричної енергiї - 87 

122 тис. грн.( станом на 2018 рiк - 110 475 тис. грн. в т.ч. вартiсть систем облiку електричної 

енергiї - 67 317 тис. грн.) 

 

9. Iншi фiнансовi iнвестицiї 

 

      31-12-2019                  31-12-2018 

 

    На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

     тис. грн.                        тис. грн. 

 

Необоротнi активи: 

 

Iнвестицiї утримуванi до погашення, за амортизованою вартiстю:    

 

Борговi цiннi папери, що не котируються (i)      165 136                   132 919 

 

Iнвестицiї в дольовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд:     

 

Акцiї, що не котируються (ii)          24 254                    33 740 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї разом          189 390                    166 659 

 

 



 

Оборотнi активи: 

 

Iнвестицiї в дольовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд:    

 

Акцiї, що не котируються (ii)           19 996  

 

Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї     

 

Депозити (iii)             28 784                      1 463 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї разом   28 784                      21 459 

 

 

 

Компанiя на звiтну дату не виявила наявностi подiй, якi можуть вплинути на зменшення 

корисностi фiнансових iнвестицiй, резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами, 

що облiковуються за амортизованою вартiстю та справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки через iнший сукупний дохiд, у звiтному та попередньому перiодi не формувався. 

 

 

 

(i) Iнвестицiї в борговi цiннi папери 

 

Iнвестицiї представляють собою утримуванi Компанiєю бездокументарнi iменнi вiдсотковi 

облiгацiї з плаваючою ставкою вiд 14 до 19% зi строками погашення 2022 - 2025 роки. Облiгацiї 

балансовою вартiстю  39 055 тис.грн на 31.12.2019 року емiтованi компанiєю ПрАТ 

"Кiровоградобленерго", що вiдноситься до пов'язаних осiб Пiдприємства (Примiтка 34). В 

звiтному перiодi Компанiєю було придбано облiгацiй на суму 142 327 тис. грн., продано облiгацiй 

на суму 110 110 тис. грн.   

 

(ii) Акцiї, що не котируються 

 

Акцiї, що не котируються, являють собою iнвестицiї в пайовi цiннi папери компанiй, акцiї яких не 

включенi у бiржовi котирувальнi списки. Компанiї належать неконтролюючi частки участi (вiд 

1% до 9%) в рядi органiзацiй. Станом на 31 грудня 2019 року акцiї вiдображено за справедливою 

вартiстю, а нереалiзований прибуток або збиток визнаний в iншому сукупному доходi. (Примiтка 

19).  Балансова вартiсть акцiй АТ "Миколаївобленерго" станом на 31.12.2019 р. становить  24 

254 тис. грн. В звiтному перiодi Компанiєю було продано акцiї  на суму 30 419 тис. грн. Протягом 

2018 року Компанiя не здiйснювала продаж власних  акцiй. 

 

 (iii) Депозити 

 

До поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2019 року Компанiя вiдносить депозит в 

розмiрi 28 784 тис. грн. на 31 грудня 2018 року грн. - 1 453 тис. грн. вiдповiдно) за договором 

строкового банкiвського вкладу iз Першим iнвестицiйним банком. Строк повернення 30.03.2020 

року вiдсоток 12,5 % рiчних. 

 

 

 



10. Запаси 

 

 31-12-2019                  31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 

 тис. грн.                  тис. грн. 

 

Матерiали для передавального обладнання  14 021  13 713 

 

Запаснi частини для виробничого обладнання 4 941  5 686 

 

Паливо 7 625  4 355 

 

Спецодяг 155  473 

 

МШП 168  312 

 

ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв 507  302 

 

Запаснi частини вiд лiквiдацiї основних засобiв 142  50 

 

Iншi матерiали 321  661 

 

Незавершене виробництво 67  51 

 

Витрати вiд знецiнення (44)  (44) 

 

Запаси разом (рядок 1100) 27 903  25 560 

 

 

 

На 31 грудня 2019 та на 31 грудня 2018 рокiв запаси Компанiї не перебувають в заставi, обмежень 

в їх використаннi не iснує (крiм мобiлiзацiйного резерву). Станом на 31.12.2019 рiк Компанiя 

визнала витрати  вiд перерахунку корисностi запасiв в сумi 20  тис. грн. (2018 р доход вiд 

перерахунку корисностi запасiв: 5 тис. грн.) 

 

 

 

11. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

 

                                                                                            

31-12-2019                               31-12-2018 

 

                                 На кiнець звiтного перiоду 

На початок звiтного перiоду  

 

     тис. грн.                            тис. грн. 

 

Розрахунки з фiзичними особами за спожиту електроенергiю 9 416  91 650 

 



Розрахунки з юридичними особами за спожиту електроенергiю 6 057  27 977 

 

Розрахунки з електропостачальниками за розподiл                  1294  0 

 

Розрахунки за субсидiями та пiльгами                                  166  15 336 

 

Розрахунки з юридичними органiзацiями за розподiл                   484  0 

 

 

 

Резерв пiд кредитнi збитки                                      (13 032)  (10 354) 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  

 

роботи, послуги разом (рядок 1125)                           4 385  124 609 

 

 

 

Далi наведено аналiз по термiнах торговельної дебiторської заборгованостi за станом на 31 

грудня: 

 

 31-12-2019                   31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

          тис. грн.               тис. грн. 

 

До 2 мiсяцiв  4264  115 203 

 

2-3 мiсяця  71  7 101 

 

4-6 мiсяцiв  37  3 514 

 

7-9 мiсяцiв 132  1 766 

 

бiльше 10 мiсяцiв 12 913  - 

 

10-12 мiсяцiв  -  1 602 

 

бiльше 12 мiсяцiв -  5 778 

 

Резерв пiд кредитнi збитки (13 032)  (10 354) 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  

 

роботи, послуги разом (рядок 1125) 4 385  124 609 

 

 

 

Розшифровка  резерву пiд кредитнi збитки 

 



 31-12-2019                  31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

Залишок на початок           10 354            14 279 

 

Створено  7 025               1 325              

 

Списано за рахунок резерву (4 347)   (5 250)  

 

Резерв пiд кредитнi збитки           13 032            10 354 

 

 

 

Аналiз знецiнення здiйснюється на кожну звiтну дату, використовуючи матрицю резервування 

для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Ставки резервування базуються на днях прострочки, 

для групування рiзних клiєнтiв iз подiбними моделями збиткiв. Розрахунок вiдображає результат 

зваженої ймовiрностi, та об?рунтованої iнформацiї, яка є в наявностi, на звiтну дату про минулi 

подiї, поточнi умови та прогнози щодо майбутнiх економiчних умов. Як правило, торгова 

дебiторська заборгованiсть списується, якщо термiн прострочення дорiвнює три роки та/або в разi 

визнання заборгованостi безнадiйною. Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату - це 

балансова вартiсть кожного класу фiнансових активiв. 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки визначається щомiсяця, вiдповiдно до структури 

дебiторської заборгованостi поточного мiсяця. Коефiцiєнти сумнiвностi, що використовуються 

для розрахунку резерву, розраховуються щокварталу окремо для заборгованостi за послуги з 

розподiлу (передачi), спожиту електроенергiю та за наданi товари, роботи, послуги. Для 

розрахунку коефiцiєнтiв сумнiвностi враховується iсторичний досвiд та прогнознi економiчнi 

умови. Станом на 31.12.2019 р. для розрахунку резерву були використанi такi коефiцiєнти: 

непрострочена заборгованiсть - 1%; заборгованiсть термiном виникнення 2-3 мiсяцi - 8 %; 

заборгованiсть термiном виникнення 4-6 мiсяцiв - 26%; заборгованiсть термiном виникнення 7-9 

мiсяцiв - 47%, заборгованiсть термiном виникнення бiльше 10 мiсяцiв - 100%. 

 

 

12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 

  31-12-2019                 31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

Податок на прибуток до вiдшкодування -  - 

 

Мiсцевi податки до вiдшкодування 1  431 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  

 

з бюджетом разом (рядок 1135) 1  431 



 

13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

                                    31-12-2019         31-12-2018 

 

                        На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

                                    тис. грн.                    тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за наданими позиками  -  494 846 

 

Дебiторська заборгованiсть за iншими розрахунками 5 357  31 394 

 

Iнша поточна дебiторська  

 

заборгованiсть разом (рядок 1155)                         5 357  526 240 

 

 

 

14. Грошi та їх еквiваленти 

 

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiї вiдносяться  кошти на поточних рахунках в 

банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi 

суми грошових коштiв i характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.  

 

  31-12-2019                  31-12-2018 

 

  На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

            тис. грн.                тис. грн. 

 

               19758                 43 818 

Рахунки в банках 

 

 

 

Грошовi кошти на розподiльчих рахунках (i) -                1 534 

 

 

 

Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165)            19 758            45 352  

 

 

 

 (i) Обмеження щодо використання грошей на поточних рахунках iз спецiальним режимом 

використання (розподiльчих рахунках) 

 

Починаючи з 01.01.2019 року Компанiя не зобов'язана здiйснювати розрахунки через розподiльчi 

рахунки в зв'язку зi змiною виду дiяльностi. Обмеження щодо використання грошових коштiв на 

рахунках компанiї на звiтну дату вiдсутнi. 

 



15. Iншi активи 

 

  31-12-2019                 31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

Необоротнi:    

 

Права користування земельними дiлянками  84  220 

 

Iншi необоротнi активи разом (рядок 1090) 84  220 

 

Оборотнi:    

 

Податковi зобов'язання з ПДВ по авансам отриманим 14 421  27 497 

 

Нереалiзований податковий кредит з ПДВ 2 612  16 870 

 

Iншi оборотнi активи 10 754  - 

 

Iншi активи разом (рядок 1190) 27 787  44 367 

 

 

 

16. Зареєстрований (пайовий) капiтал 

 

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна 

вартiсть): 

 

Кiлькiсть акцiй  тис.шт. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, грн. Зареєстрований (пайовий) 

капiтал, тис. грн. 

 

На 1 сiчня 2019 року  85 134  0.25  21 284 

 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0  0.00  - 

 

На 31 грудня 2019  року 85 134  0.25  21 284 

 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0  0.00  - 

 

На 31 грудня 2019 року 85 134  0.25  21 284 

 

 

 

Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв представлена 

таким чином: 

 

  31-12-2019   31-12-2018  

 



Кiлькiсть акцiй Частка володiння Кiлькiсть акцiй  Частка володiння 

тис. штук            %             тис. штук                  % 

 

Washington Holdings B V     70 940 83.3267% 70 940        83.3267% 

 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 14 194 16.6733% 14 194        16.6733% 

 

                            85 134 100.0000% 85 134        100.0000% 

 

Всi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 гривень. Власники простих акцiй мають право на отримання 

дивiдендiв i право одного голосу на акцiю. Дивiденди оголошуються i затверджуються зборами 

акцiонерiв.  

 

 

 

17. Капiтал в дооцiнках 

 

Капiтал в дооцiнках являє собою накопиченi дооцiнки i уцiнки вiд змiни справедливої вартостi 

цiнних паперiв. 

 

31-12-2019 

 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2018  

 

                                 На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.               тис. грн. 

 

Залишок на 1 сiчня (790)  (5 569) 

 

Дооцiнка цiнних паперiв 463  5 828 

 

Вплив вiдстроченого податку вiд переоцiнки цiнних паперiв (83)  (1049) 

 

Перенесення до власного капiталу дооцiнки/уцiнки цiнних паперiв при вибуттi  (779) 

 - 

 

Перекласифiкацiя вiдстроченого податку   515  - 

 

Капiтал в дооцiнках разом на 31 грудня ( рядок 1405) (674)  (790) 

 

 

 

Iнший сукупний дохiд вiд актуарних прибуткiв збиткiв.  

 

Актуарнi прибутки або збитки вiдображаються у складi iншого сукупного доходу i включаються 

до складу нерозподiленого прибутку 

 

 31-12-2019 

 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2018 



 

                                  На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.               тис. грн. 

 

Залишок на 1 сiчня 559  (158) 

 

Актуарнi збитки 308  559 

 

Перенесення сальдо на нерозподiлений прибуток  (559)  (158) 

 

Сукупний дохiд актуарнi збитки разом на 31 грудня  (308)  559 

 

 

 

18. Резервний капiтал 

 

Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв 

статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань 

вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал 

створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї 

Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд, 

не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року резервний капiтал сформований в повному обсязi та складає 5 321 

тис. грн. (31 грудня 2018 року: 5 321 тис. грн.). 

 

19. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 

             31-12-2019 

 

               На кiнець звiтного перiоду               31-12-2018  

 

                                                          На початок звiтного перiоду  

 

                  тис. грн.                                тис. грн. 

 

Залишок на 1 сiчня  1 404 475                     1 355 381 

 

Виправлення помилок         145                                           35 

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 161 253       89 631 

 

Iнший сукупний дохiд          (308)                                     (559) 

 

Дивiденди                              -                                                      (40 

013) 

 

Iншi змiни в капiталi                         779   



 

Залишок на 31 грудня ( рядок 1420) 1 566 344  1 404 475 

 

 

 

Дивiденди 

 

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, якi вiдбулися 11 квiтня 2019 року, затверджено 

рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний 

капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). Дивiденди за 2018 рiк не 

розподiлялись. За 2017 рiк виплачено дивiденди в сумi 40 013 грн. 

 

20. Кредити банкiв 

 

Ефективна ставка Строк погашення         31-12-2019  

 

                                               На кiнець звiтного перiоду                                                               

                                                                                    31-12-2018  

 

                                                                                                                                          

                                                                         На початок звiтного перiоду  

 

                                    тис. грн.             тис. грн. 

 

Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD(i) (рядок 1600) 10,5% 12.2018 - 166 

130 

 

Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD(ii) (рядок 1510) 9,69%-9%    2019 -

  415 324 

 

Кредити банкiв разом   -                                    581 454 

 

 

 

(i) Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD (2018 р. 6 000 000 USD) 

 

В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору 

кредитної лiнiї вiд 26 травня 2014 року з ПАТ "Державний ощадний банк України". Зазначена 

кредитна лiнiя надається для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний 

розмiр кредитної лiнiї - 6 млн. доларiв США. Остаточний термiн повернення - 14 грудня 2018 

року. Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 10,5 % рiчних. Кредит виданий пiд заставу 

майнових прав по контрактах вартiстю 551 496 тис. грн. та простих iменних акцiй, балансова 

вартiсть яких 19 996 тис. грн. Зобов'язання за кредитом були погашенi в повному обсязi 

04.01.2019 р., банк не висував претензiй щодо прострочення строкiв погашення. 

 

 

 

(ii) Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD (2018 р. 15 000 000 USD) 

 

В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї вiд 09 листопада 2016 року з ПАТ "Альфа-Банк". Зазначена кредитна 



лiнiя була надана для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний розмiр 

кредитної лiнiї - 15 млн. доларiв США. Кредит було погашено в повному обсязi 08.02.2019 року. 

Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 9,69-9% рiчних. Кредит забезпечений порукою 

компанiй ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПрАТ "Київобленерго" та ПАТ "Одесаобленерго. 

 

 

 

21. Забезпечення 

 

              31-12-2019  

 

     На кiнець звiтного перiоду              31-12-2018  

 

                                                 На початок звiтного перiоду  

 

        тис. грн.                         тис. грн. 

 

Додаткове пенсiйне забезпечення  

 

по програмах iз визначеними виплатами 9 681  7 721 

 

Забезпечення виплат вiдпусток 11 110  7 496 

 

Резерв понаднормової працi -  - 

 

Iншi забезпечення                                  428  650 

 

Забезпечення разом 21 219  15 867 

 

Поточнi забезпечення (рядок 1660) 11 538  8 146 

 

Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) 9 681  7 721 

 

Забезпечення разом 21 219  15 867 

 

 

 

   2019 р.  Додаткове пенсiйне забезпечення Забезпечення виплат вiдпусток Резерв 

понаднор-мової працi  Iншi забез-печення Разом 

 

 тис. грн. тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

    На 1 сiчня 2019  року       7 721     7 496                                        

650  15 867 

 

    Нараховано за рiк        1 734  26 656   626  428 29 444 

 

    Використано у звiтному роцi   (150)  (23 042)  (626)  (650) 

 (24 468) 

 

    Актуарнi прибутки (збитки) по програмах  iз визначеними виплатами 376 -      -



  -  376 

 

    На 31 грудня 2019 року  9 681  11 110  -  428   21 219 

 

    Поточнi забезпечення  -  11 110  -  428 11 538 

 

    Довгостроковi забезпечення  9 681  -  -  - 9 681 

 

    На 31 грудня 2019 року  9 681  11 110  -  428 21 219 

 

 

 

      2018 р. Додаткове пенсiйне забезпечення  Забезпечення виплат вiдпусток  Резерв 

понаднор-мової працi   Iншi забез-печення  Разом 

 

тис. грн.  тис. грн.                   тис. грн.               тис. грн.         

тис. грн. 

 

    На 1 сiчня 2018 року 5 974  6 058  377  450  12 859 

 

    Нараховано за рiк  1 332  19 730    376  650  22 088 

 

    Використано у звiтному роцi (237)  (18 292)  (753)  (450) 

 (19 732) 

 

     Актуарнi прибутки (збитки) по програмах  iз визначеними виплатами 652 -         -        

-  652 

 

    На 31 грудня 2018 року  7 721  7 496  -  650   15 867 

 

    Поточнi забезпечення  -   6 059  -  650 8 146 

 

    Довгостроковi забезпечення  7 721  -  -  - 7 721 

 

    На 31 грудня 2018 року  7 721  7 496  -  650 15 867 

 

 

 

22. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

 

 31-12-2019                  31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду   На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.                  тис. грн. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15 590       102 499  

 

Вiдсотки до сплати -  11 524 

 

Податкове зобов'язання з ПДВ касовий метод 2 731  21 980 



 

Iнша  кредиторська заборгованiсть 17 444  10 948 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть разом (рядки 1615+1690) 35 765  

 146 951  

 

 

 

23. Зобов'язання перед бюджетом 

 

 31-12-2019                 31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

ПДВ до сплати 8 276  7 030 

 

Податок на прибуток 7 562  5 570 

 

Податок на доходи фiзичних осiб до сплати 1 858  1 110 

 

Мiсцевi податки до сплати 923  941 

 

Єдиний соцiальний внесок до сплати 1173  2 855 

 

Вiйськовий збiр 155  136 

 

Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 19 947  17 642 

 

 

 

24. Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю 

 

 31.12.2019                 31.12.2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

Кредити та позики (Примiтка 20) -  581 454 

 

Проценти за кредитами  -  11 524 

 

Зобов`язання перед власниками  1 319  1 319 

 

Разом 1319  594 297 

 

 

 

Кредити та позики  Проценти за кредитами  Зобов`язання перед власниками 



Разом 

 

тис.грн.  тис. грн.    тис. грн.                тис.грн. 

 

Залишок на 31 грудня 2018 р. 581 454  11 524  1 319  594 297 

 

          

 

Надходження грошових потокiв (рядок 3305) -  -  -  - 

 

Вибуття грошових потокiв (рядки 3350, 3355, 3360) (569 460)  (15 236) 

 (- ) (584 696) 

 

Нарахованi проценти -  5 081  -  5 081 

 

Змiни, пов`язанi з коливаннями валютних курсiв  (11 994) (1 369)  - (13 363) 

 

Нарахування дивiдендiв -  -  -  - 

 

Залишок на 31 грудня 2019 р. -  -  1 319  1 319 

 

25. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї юридичним особам  -  1 670 979 

 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї фiзичним особам  -  692 726 

 

Дохiд вiд транзиту електроенергiї  -  41 943 

 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг приєднання 66 470  42 965 

 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 82 832  65 576 

 

Дохiд вiд продажу електроенергiї на балансуючому ринку 15 909  - 

 

Дохiд вiд надання послуг з розподiлу 981 988  - 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000) 1 147 199  2 514 189 

 

26. Собiвартiсть реалiзацiї 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Електроенергiя  -  (1 900 963) 

 



Електроенергiя на покриття технологiчних витрат (429 027)  - 

 

Амортизацiя (145 520)  (147 919) 

 

Витрати на оплату працi (219 762)  (185 725) 

 

Матерiальнi витрати  (74 655)  (75 853) 

 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (48 217)  (41 082) 

 

Iншi витрати що включенi до собiвартостi (30 515)  (52 987) 

 

Собiвартiсть реалiзацiї разом (рядок 2050) (947 696)  (2 404 529) 

 

27. Iншi операцiйнi доходи (витрати) 

 

27.1. Iншi операцiйнi доходи 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойки 999  7 309 

 

Доходи по процентах 1 664  3 502 

 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 1 328  981 

 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 2 797  427 

 

Вiдшкодованi крадiжки 408  637 

 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 4 594  130 

 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2 094  89 

 

Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць366  260 

 

Iншi доходи операцiйної дiяльностi 2 038  3 670 

 

Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120) 16 288  17 005 

 

27.2. Iншi операцiйнi витрати 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Вiдрахування на створення резерву пiд кредитнi збитки (6 953)  (1 419) 

 

Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць -  - 



 

Штрафи та пенi виплаченi (1 087)  (186) 

 

Втрати вiд знецiнення запасiв (52)  (67) 

 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв (1 166)  (446) 

 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (2 715)  - 

 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi (4 118)  (1 617) 

 

Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180)         (16 091)          (3 735) 

 

 

 

28. Адмiнiстративнi витрати 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Витрати на оплату працi (21 947)  (18 288) 

 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (3 852)  (3 331) 

 

Матерiальнi витрати  (920)  (1 350) 

 

Амортизацiя (559)  (452) 

 

Iншi адмiнiстративнi витрати (4866)  (7 213) 

 

Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (32 144)  (30 635) 

 

 

 

29. Фiнансовi доходи (витрати) 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

29.1 Фiнансовi доходи:    

 

Дохiд по облiгацiям 24 130  29 396 

 

Iншi фiнансовi доходи 2 034  973 

 

Iншi фiнансовi доходи разом (рядок 2220) 26 164  30 369 

 

29.2 Фiнансовi витрати:    

 



Вiдсотки за банкiвськими кредитами (4 078)  (55 281) 

 

Iншi фiнансовi витрати  (1003)  (746) 

 

Iншi фiнансовi витрати разом (рядок 2250) (5 081)  (56 027) 

 

30. Iншi доходи (витрати) 

 

30.1. Iншi доходи 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

      тис. грн.              тис. грн. 

 

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй          467 - 

 

Вiдшкодування витрат по договору 3 777  38 019 

 

Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 3 145  3 690 

 

Доходи(збитки) вiд курсових рiзниць нетто основа 1 060   3 779  

 

Iншi доходи 0  3 

 

Iншi доходи разом (рядок 2240) 8 449  45 491 

 

30.2. Iншi витрати 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Витрати вiд списання необоротних активiв (301)  (1 739) 

 

Витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць -  (1 462) 

 

Вiд'ємний фiнансовий результат вiд  реалiзацiї фiнансових iнвестицiй -  (1) 

 

Iншi витрати -  - 

 

Iншi витрати разом (рядок 2270)         (301)          (3 202) 

 

 

 

31. Податок на прибуток 

 

Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати: 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 



 

Поточний податок на прибуток:    

 

Витрати з поточного податку на прибуток 51 125  33 912 

 

                                                                                             

 

Вiдстрочений податок:  

 

Вiдстрочений податок , визнаний у поточному роцi (15 591)  (14 617) 

 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 35 534  19 295 

 

Взаємозв'язок мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, 

розрахованим за дiючими ставками за 2019 та 2018 роки. 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 196 787  108 926 

 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2018 р.: 18%) 35 422  19 607 

 

Доходи/витрати, що виключаються для оподаткування (112)  (312) 

 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 35 534  19 295 

 

 

 

Вiдстрочений податок, визнаний в iншому сукупному доходi 

 

Вiдстрочений податок, пов'язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до складу iншого 

сукупного доходу протягом року: 

 

 2019р.  2018 р. 

 

      тис. грн.       тис. грн. 

 

Уцiнка цiнних паперiв (84)  (1 049) 

 

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами 68  123 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455) (16)  (926) 

 

 

 

Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан: 

 

  31-12-2019            31-12-2018 

 



 На кiнець звiтного перiоду   На початок звiтного перiоду 

 

 тис. грн.            тис. грн. 

 

Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) -  - 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500) (136 296)  (152 386) 

 

Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання) (136 296)  (152 386) 

 

 

 

Вiдстроченi податковi (зобов'язання) / активи, що вiдносяться до: 

 

 

 

2019 р. Залишок на початок року   Вiдображено у складi прибутку або збитку

   Вiдображено у складi iншого сукупного доходу   Залишок на кiнець року 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

Основнi засоби (153 012)  14 721  -  (138 291) 

 

Резерв пiд кредитнi збитки 255  996  -  1251 

 

Резерв нелiквiдiв ( запаси -матерiали) 1  2  -  3 

 

Цiннi папери  142  (52)  431  521 

 

Додаткове пенсiйне забезпечення 192    68  260 

 

Iншi забезпечення 36  (76)  -  (40) 

 

Разом (152 386)  15 591  499  (136 296) 

 

        

 

2018 р. Залишок на початок року   Вiдображено у складi прибутку або збитку

   Вiдображено у складi iншого сукупного доходу   Залишок на кiнець року 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

Основнi засоби (167 783)  14 771  -  (153 012) 

 

Резерв пiд кредитнi збитки 532  (277)  -  255 

 

Резерв нелiквiдiв ( запаси -матерiали) 0  1  -  1 

 

Цiннi папери  1 185  6  (1049)  142 

 

Додаткове пенсiйне забезпечення (11)  81  123  192 



 

Iншi забезпечення -  36  -  36 

 

Разом (166 078)  14 618  (926)  (152 386) 

 

32. Розкриття компонентiв iншого сукупного доходу згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi" 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

 

Статтi, якi у подальшому не будуть перекласифiкованi    

 

у прибуток або збиток:    

 

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами (376)  (682) 

 

Вплив вiдстроченого податку вiд актуарних прибуткiв/збиткiв по програмах з визначеними 

виплатами 68  123 

 

Дооцiнка (Уцiнка) цiнних паперiв                                                                                            

463  5 828 

 

Вплив вiдстроченого податку вiд уцiнки цiнних паперiв                                                              

(84)  (1 049) 

 

Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає    

 

перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку 71  4 220 

 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460) 71  4 220 

 

33. Умовнi i контрактнi зобов'язання 

 

Загальна iнформацiя  

 

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, 

майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi.  

 

Можливi реформи полiтики  можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У 

зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити 

потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї. 

 

Iнвестицiйна програма  

 

Постановою НКРЕКП вiд 26 лютого 2019 року № 249  схвалено Iнвестицiйну програму  ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" на 2019 рiк у сумi 98 066 тис. грн. (без ПДВ). Компанiя спрямовує власнi i 

залученi кошти на будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та 

обладнання,  заходи зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi 

iнвестицiйною програмою.  Виконання iнвестицiйної програми у 2019 роцi складає 99,61%. 



 

Мобiлiзацiйний резерв 

 

Компанiя зобов'язана утримувати на зберiганнi мобiлiзацiйний резерв рiзних запасiв для 

Державного комiтету з матерiальних ресурсiв (Держкомрезерв). Даний резерв може бути 

використаний тiльки з дозволу державних органiв, його використання без дозволу заборонено i 

призводить до штрафних санкцiй. В силу виникаючої виробничої необхiдностi Компанiя має 

право використовувати мобiлiзацiйний резерв з його подальшим обов'язковим заповненням.  

 

Соцiальнi зобов'язання 

 

В Компанiї дiє колективний договiр. За умовами такого договору Компанiя має зобов'язання щодо 

здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких 

може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання не враховується у фiнансовiй звiтностi 

Компанiї, оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз 

соцiальним забезпеченням. 

 

Страхування 

 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, 

поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має 

повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення 

зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї. 

До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що 

втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть 

та фiнансовий стан Компанiї.  

 

Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя здiйснювала страхування  автотранспорту та цивiльної 

вiдповiдальностi водiїв, сума таких витрат у 2019 роцi склала 336 тис. грн. (2018 р.: 271 тис. грн.) 

 

Судовi процеси  

 

У ходi своєї дiяльностi Компанiя залучена  у рiзнi судовi процеси, жоден з яких, сукупно або 

окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже вiдображенi у 

фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, вирiшення усiх питань, крiм вiдображених у звiтi, не 

зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. 

 

Оподаткування  

 

У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють 

все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i нормативно-правовi акти, що 

впливають на дiяльнiсть пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни 

характеризуються незадовiльним складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i 

арбiтражним застосуванням з боку держави. 

 

Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом 

уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча, 

на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи 

зi своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати 

податковi ризики для Компанiї. 



 

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендар 

 

Компанiєю укладено договори оренди транспорту, каналiв зв'язку та нерухомостi. Зазначенi 

угоди про оренду не накладають на Компанiю жодних обмежень. Мiнiмальна орендна плата 

майбутнiх перiодiв за договорами оренди станом на 31 грудня: 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

       тис. грн.        тис. грн. 

 

Протягом одного року 136  816 

 

Понад одного року, але не бiльше п'яти рокiв                    -  2 448 

 

Разом 136  3 264 

 

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендодавець  

 

Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних площ 

Компанiї, оренди мiсця на вежi, транспорту. Цi договори оренди мають строк тривалiстю 1 рiк. 

Усi договори оренди включають пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк 

пiдвищення вiдповiдно до поточних ринкових умов. 

 

Мiнiмальна орендна плата до отримання у майбутнiх перiодах за договорами оренди станом на 31 

грудня складає: 

 

 2019 р.  2018 р. 

 

       тис. грн.        тис. грн. 

 

Протягом одного року 479  133 

 

Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв -  - 

 

Разом 5 513  104 

 

 

 

Питання охорони навколишнього середовища 

 

Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати не суттєвої шкоди навколишньому 

середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 

змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування 

законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо можливого завдання шкоди навколишньому 

середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ (IFRS). 

 

Надання гарантiй та поручительств 

 

Компанiя має зобов'язання, з виконання договорiв поруки, щодо гарантiї по заборгованостях 

перед банкiвськими  установами в сумi 199 420 тис.грн. 



 

Компанiя виступає поручителем перед АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"за 

виконання зобов'язань за Договором про надання банкiвської гарантiї:  

 

· ТОВ "РОЕК" на суму, що не перевищує 13 320 тис.грн;  

 

Компанiя виступає поручителем перед АТ "Перший Iнвестицiйний Банк" "за виконання 

зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї:  

 

· ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" на суму, що не перевищує 41 100 тис.грн;  

 

· ТОВ "Енергобудпроект-2" на суму, що не перевищує 20 000 тис.грн;  

 

· ТОВ Камаз-Транс-Сервiс на суму, що не перевищує 65 000 тис.грн;   

 

· ТОВ Прем'єр Iнтернешнл на суму, що не перевищує 60 000 тис.грн; 

 

34. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

 

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) 

 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ "Рiвнеобленерго" є фiзичнi особи: 

 

Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини; 

 

Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї; 

 

Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї; 

 

Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї; 

 

Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини. 

 

Операцiй мiж кiнцевими власниками i ПрАТ "Рiвнеобленерго" за фiнансовий рiк не було (2019 р.: 

нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2019 р.: нуль грн.). 

 

Компанiя, що здiйснює контроль ПрАТ "Рiвнеобленерго" 

 

Компанiя Washington Holdings B V (Нiдерланди) є материнською органiзацiєю для ПрАТ         

" Рiвнеобленерго " 

 

Материнська компанiя наступного вищого рiвня  

 

Компанiя "ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В." (Нiдерланди) є материнською компанiєю наступного 

вищого рiвня для ПрАТ "Рiвнеобленерго". 

 

Операцiй мiж "ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В." (Нiдерланди) i ПрАТ "Рiвнеобленерго" за 

фiнансовий рiк не було (2019 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року 

вiдсутнi (2019 р.: нуль грн.). 

 

Позика, надана пов'язанiй сторонi 



 

Протягом звiтного року Компанiя не надавала позик пов'язаним сторонам. Станом на 01.01.2019 

року  облiковувався залишок  заборгованостi за позикою, наданою ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна", яка є членом однiєї групи з ПрАТ "Рiвнеобленерго"  в сумi - 494 846 тис. 

грн. Позика була погашена грошовими коштами 08.02.2019 року.  02 вересня 2019 року  ТОВ 

"ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" перейменовано в  ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". 

 

 

 

Облiгацiї пов'язаних сторiн, що утримуються Компанiєю 

 

Протягом 2019 року компанiя утримувала облiгацiї пов'язаних сторiн, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (Примiтка 9): 

 

-ПрАТ "Кiровоградобленерго" балансова вартiсть на 31.12.2019 складала 39 055 тис. грн., 

заборгованiсть  за виплатою вiдсоткiв на дату фiнансової звiтностi вiдсутня.  Сума вiдсоткового 

доходу, що була визнана у 2019 роцi, склала 10 641 тис. грн. (Примiтка 29). 

 

 

 

Операцiї з провiдним управлiнським персоналом 

 

Винагорода провiдного управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

склала 14 646 тис. грн. (2018 р.: 13 275 тис. грн.). Винагороди управлiнському персоналу 

включають заробiтну плату, премiї, компенсацiйнi виплати. Зазначенi виплати врахованi у складi 

"Витрати на оплату працi". До складу управлiнського персоналу входять члени Наглядової ради, 

члени Правлiння, члени Ревiзiйної комiсiї. 

 

35. Полiтика управлiння ризиками 

 

Компанiя вiдслiдковує та керує фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 

ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

 

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй 

Компанiї для пiдтримки її дiяльностi.  Фiнансовими активами якими володiє Компанiя є 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,  грошовi кошти. 

 

Категорiї фiнансових iнструментiв  

 

    31-12-2019 

 

   На початок звiтного перiоду  

 

   тис. грн. 

 

Фiнансовi активи:    

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   19 758 

 

    



 

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю:    

 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  4 385 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть   5 357 

 

Фiнансовi iнвестицiї (облiгацiї)    165 136 

 

Депозити (Iншi поточнi iнвестицiї)   28 784 

 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через прибутки/збитки:    

 

Iнша дебiторська заборгованiсть (за наданими позиками)    

 

 

 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через IСД:    

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї (акцiї)   24 254 

 

    

 

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю    

 

Кредити та позики   - 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 35 765 

 

 

 

    31-12-2018 

 

   На початок звiтного перiоду  

 

   тис. грн. 

 

Фiнансовi активи:    

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   44 720 

 

    

 

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю:    

 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  124 609 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть   31 394 

 

Фiнансовi iнвестицiї (облiгацiї)    132 919 

 



Депозити (Iншi поточнi iнвестицiї)   1 463 

 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через прибутки/збитки:    

 

Iнша дебiторська заборгованiсть (за наданими позиками)      494 846 

 

    

 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через IСД:    

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї (акцiї)   53 736 

 

    

 

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю    

 

Кредити та позики   581 454 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 146 951 

 

Кредитний ризик  

 

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 

Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв. 

 

Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на 

максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо 

рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. 

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик, ризик 

змiни цiн на товари та iншi цiновi ризики. Наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. 

Фiнансовi iнструменти, що пiдпадають  пiд вплив  ринкового ризику, включають в себе 

кредити, позики, фiнансовi активи доступнi для продажу. 

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв за фiнансовими iнструментами коливатиметься залежно вiд змiни ринкових  вiдсоткових  

ставок. Ризик змiни ринкових вiдсоткових ставок вiдноситься до боргових зобов'язань Компанiї з 

плаваючою вiдсотковою ставкою. 

 

 

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiни валютних курсiв.  



 

Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi монетарних активiв та зобов'язань Компанiї 

станом на звiтну дату представлена наступним чином: 

 

    Активи                          Зобов'язання 

 

2019 р.  2018 р.  2019 р.  2018 р. 

 

тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

Долари США -  -  -  581 454 

 

        

 

Ризик до змiни валютних курсiв станом на 31.12.2019 року вiдсутнiй.    

    

 

 

 

Ризик лiквiдностi  

 

Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному 

здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному 

капiталi. 

 

Компанiя 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 Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом 

використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв. 

 

Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими 

зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань без урахування договорiв 

фiнансових гарантiй, строки виплати по яким можуть наступити протягом 2019 року (Примiтка 

33). 

 

 31-12-2019 Менше  6 мiсяцiв  6 мiсяцiв - 1 рiк   1 рiк - 5 рокiв 

 Бiльше 5 рокiв  Разом 

 

тис. грн.       тис. грн.       тис. грн.      тис. грн.  тис. грн. 

 

Кредити та позики    -           -          -       - 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть   35 765 - - -     35 765 

 

Разом 35 765  -  -  -  35 765 

 

 

 



Управлiння капiталом 

 

 

 

Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в 

майбутньому i максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення 

позикових i власних коштiв. 

 

Компанiя здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових 

коштiв, яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту 

заборгованiсть включаються кредити i позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

 

Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином: 

 

  31-12-2019                  31-12-2018 

 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 

 тис. грн.                 тис. грн. 

 

Кредити та позики (Примiтка20)  -   581 454 

 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 0)   35 765   146 951 

 

За вирахуванням грошей  та їх еквiвалентiв (Примiтка 0)   (19 758)          (45 352) 

 

Чистi позиковi кошти 16 007  683 053 

 

Власний капiтал 1 592 275  1 430 290 

 

Спiввiдношення чистих позикових  

 

коштiв до власного капiталу   -  48% 

 

36. Оцiнка за справедливою вартiстю 

 

 

 

В таблицi нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань Компанiї за справедливою вартiстю. 

 

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2019 року 

 

   Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

 

 Разом   Котирувань на активних ринках (Рiвень 1)  Значнi 

спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2)  Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 



Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:      

  

 

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 36): 

 

Акцiї, що не котируються 24 254  -  -  24 254 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13) -     

 - 

 

 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): -  - 

 -  - 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 4 385  - 4 385

  - 

 

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 9) 193 920  -  193 920  - 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13)      5 357            5 357

   

 

        

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

 

Кредити банкiв -  -  -  - 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть(Примiтка 22) 35 765  - 35 765 

 - 

 

Забезпечення виплат персоналу (Примiтка 21) 20 791    20 791   

 

За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1, 2 та Рiвнем 3 джерел справедливої вартостi не 

здiйснювались 

 

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 року 

 

   Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

 

 Разом   Котирувань на активних ринках (Рiвень 1)  Значнi 

спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2)  Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:      

  

 

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 9): 

 



Акцiї, що не котируються 53 736  -  -  53 736 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13) 494 846    

  494 846 

 

 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): -  - 

 -  - 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 124 609  -

  124 609  - 

 

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 9) 134 382  -  134 382  - 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13)      31 394           31 394

   

 

        

 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

 

Кредити банкiв 581 454  -  581 454  - 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть(Примiтка 22) 146 951  - 

 146 951  - 

 

Забезпечення виплат персоналу (Примiтка 21) 15 867    15 867   

 

 

 

37. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи, 

дебiторську i кредиторську заборгованостi . Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки 

розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

 

Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями. 

 

 

 

     Балансова вартiсть  Справедлива вартiсть 

 

     2019р.                 2019 р.  

 

     тис. грн.          тис. грн. 

 

Фiнансовi активи        

 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через IСД без перекласифiкацiї:  



   24 254  24 254 

 

Фiнансовi iнвестицiї,  що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю  193 920 193 920 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  4 385  4 385 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть, що оцiнюється за амортизованою вартiстю 5 357  5 357 

 

Дебiторська заборгованiсть за позикою пов'язанiй сторонi, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю   -  - 

 

Разом     227 916  227 916 

 

Фiнансовi зобов'язання        

 

Кредити банкiв     -  - 

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 35 765  35 765 

 

Забезпечення виплат персоналу    20 791  20 791 

 

Разом                    56 556  56 556 

 

 

 

     Балансова вартiсть  Справедлива вартiсть 

 

           2018р.                  2018 р.  

 

          тис. грн.                 тис. грн. 

 

Фiнансовi активи        

 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через IСД без перекласифiкацiї:  

  53 736  53 736 

 

Фiнансовi iнвестицiї,  що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю  134 382 134 382 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 124 609 124 609 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть, що оцiнюється за амортизованою вартiстю  31 394    31 394 

 

Дебiторська заборгованiсть за позикою пов'язанiй сторонi, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю  494 846  494 846 

 

Разом     838 967  838 967 

 

Фiнансовi зобов'язання        

 

Кредити банкiв   581 454  581 454 

 



Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 146 951  146 951 

 

Забезпечення виплат персоналу    15 867          15 867 

 

Разом                    744 272   744 272 

 

 

 

 

 

38. Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду, якi вимагають коригування сум у 

фiнансовiй звiтностi або у примiтках до неї. Ми не маємо жодних планiв чи намiрiв, якi могли б 

суттєво вплинути на балансову вартiсть або класифiкацiю активiв та зобов'язань. 

 

  

 

При цьому що стосується розкриття iнформацiї у зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної 

хвороби (COVID-19) та запровадженням Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та 

обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в Українi, 

повiдомляємо наступне. 

 

 

 

Управлiнський персонал Компанiї наразi оцiнює додатковi ризики дiяльностi суб'єктiв 

господарювання в енергетичнiй галузi України та їх можливий вплив на безперервнiсть 

дiяльностi Компанiї. Очiкується, що повний вплив може бути несуттєвим, але його неможливо 

вимiряти чи оцiнити. 

 

 

 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ 

УКРАЇНА" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21500646 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
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НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, будинок 47 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0084 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 8-кя, дата: 28.01.2020 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф  

Звертаємо увагу на примiтку 38 до 

фiнансової звiтностi, в якiй 

розкривається iнформацiя про те, що 

пiсля дати балансу свiтом почала 

поширюватися пандемiя 

коронавiрусної хвороби (COVID 19) 

та у зв'язку з цим Кабiнетом 

мiнiстрiв України були запровадженi 

карантиннi та обмежувальнi заходи, 

спрямованi та протидiю її 

подальшого поширення в Українi. 

Управлiнський персонал Компанiї 

наразi оцiнює додатковi ризики 

суб'єктiв господарювання в 

енергетичнiй галузi України та їх 

можливий вплив на безперервнiсть 

дiяльностi Компанiї. Очiкується, що 

його повний вплив може бути 

несуттєвим, але його неможливо 

вимiряти або оцiнити.  

Нашу думку щодо цього питання не 

було модифiковано. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 27-12/2019/2 С 700, дата: 

27.12.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 03.01.2020, дата 

закінчення: 15.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 15.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 468 168,00 



аудиту, грн 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Наглядовiй радi  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО",  

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Компанiя), що складається з балансу (звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 

дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, та примiток до рiчної фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки з застереженням 

За результатами аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк у Звiтi незалежного аудитора 

вiд   03 квiтня 2019 року iншим аудитором була висловлена думка з застереженням, основою 

для висловлення якої слугувало наступне: "Запаси. У зв'язку з тим, що нас було призначено 

аудиторами пiсля 31 грудня 2018 року, ми не змогли спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв 

станом на 31 грудня 2018 року, а також станом на 31 грудня 2017 року. За допомогою 

альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi запасiв, 

утримуваних на 31 грудня 2018 року та станом на 31 грудня 2017 року, якi вiдображенi в звiтi 

про фiнансовий стан у сумах 25 560 тисяч гривень та 22 892 тисячi гривень вiдповiдно. У зв'язку 

з чим ми не могли 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 в власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв".  

Нас було призначено аудиторами пiсля проведення Компанiєю iнвентаризацiї запасiв i за 

допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi запасiв, 

утримуваних на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року, якi вiдображенi в звiтi 

про фiнансовий стан у сумах 27 903 тисячi гривень та 25 560 тисяч гривень вiдповiдно. 

У зв'язку з вищенаведеним ми не могли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях 

запасiв, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також вiдповiдних статей, що входять до 

складу звiту про сукупний дохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, та за попереднiй рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.   

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно 

з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а саме: з 

вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за поточний перiод. Цi питання 

розглядались нами у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалось 

при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 



питань.  

Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi  

Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi є ключовим питанням аудиту з 

огляду на їх суттєве значення у фiнансовiй звiтностi Компанiї (примiтка 25 до фiнансової 

звiтностi). Основною дiяльнiстю Компанiї є надання юридичним особам послуг з розподiлу 

електроенергiї, крiм того, Компанiя надає супутнi послуги клiєнтам, якими є фiзичнi та 

юридичнi особи. 

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Виручка за договорами з 

клiєнтами" (надалi - МСФЗ 15) для облiку доходiв, що виникають за договорами з клiєнтами, 

застосовується модель, що мiстить п'ять етапiв i яка вимагає визнання доходу в сумi, що 

вiдображає вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу цих 

послуг. МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження i враховувати всi доречнi факти i обставини 

на усiх етапах моделi визнання доходiв. 

Основою нашого пiдходу задля зниження ризику суттєвих викривлень при визнаннi доходiв 

Компанiї було тестування внутрiшнього контролю, аналiз вiдповiдної IТ-системи, проведення 

аналiтичних процедур, детальне тестування операцiй та залишкiв i тестування журнальних 

проводок. Ми проаналiзували розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

Компанiї. 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами та наданими фiнансовими 

зобов'язаннями  

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами та наданими позабалансовими 

зобов'язаннями Компанiї є ключовим питанням аудиту з огляду на обсяг зазначених операцiй в 

дiяльностi Компанiї (примiтки 9, 11, 33 до фiнансової звiтностi), а також з огляду на те, що за 

вказаними активними операцiями Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 "Фiнансовi 

Iнструменти" (далi - МСФЗ 9) при визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв вимагає 

застосовувати професiйнi судження та оцiнки. Професiйнi судження управлiнського персоналу 

Компанiї використовуються для побудови сценарного аналiзу з використанням не тiльки 

iнформацiї про минулi подiї, поточнi умови, а й прогнози майбутнiх економiчних умов, що 

може призвести до рiзного рiвня очiкуваних кредитних збиткiв.  

Нашi аудиторськi процедури включали аналiз методологiї Компанiї для визначення значного 

зростання кредитного ризику та виявлення ознак зменшення корисностi, яка використовувалась 

задля вiдображення резервiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 9, та перевiрку 

алгоритму застосування вхiдних даних для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Ми 

аналiзували методологiю та данi, що використовувалися в рамках застосованих моделей, на 

предмет їх доречностi та вiдповiдностi, а основнi припущення, що були застосованi - на предмет 

обгрунтованостi. А також ми оцiнили, чи є адекватним розкриття iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi. 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Компанiя контролюється холдингом, до якого входять i iншi компанiї - оператори розподiлу 

електроенергiї, якi можуть здiйснювати суттєвi операцiї як мiж собою, так i з холдинговою 

компанiєю. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй з пов'язаними сторонами в фiнансовiй 

звiтностi та їх оцiнка мають суттєве значення при проведеннi нами аудиту фiнансової звiтностi 

звiтного перiоду (примiтка 34 до фiнансової звiтностi).  

Ми отримали вiд керiвництва Компанiї лист-пiдтвердження перелiку пов'язаних сторiн та 

провели аналiз отриманої iнформацiї на повноту включення усiх компанiй, якi можуть бути 

визнанi пов'язаними сторонами. Ми також провели аналiз операцiй з особами, розкритими 

управлiнським персоналом Компанiї як пов'язанi, i зiставили їх з даними, наведеними у 

фiнансовiй звiтностi. 

Розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань 

Ми визначили оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що 

розкривається у фiнансовiй звiтностi, як ключове питання аудиту внаслiдок застосованих 



Компанiєю суджень щодо оцiнки справедливої вартостi, а також внаслiдок значущостi таких 

активiв та зобов'язань у фiнансової звiтностi Компанiї. Станом на 31 грудня 2019 року та 31 

грудня 2018 року справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що 

облiковуються за амортизованою вартiстю, розкрита у примiтках 36 та 37 до фiнансової 

звiтностi. Цi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, а також фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший скупний дохiд класифiковано за 

2-м рiвнем iєрархiї справедливої вартостi, оскiльки Компанiя вважала, що їх справедлива 

вартiсть визначалася, виходячи зi скоригованих котирувань на активному ринку. Судження 

щодо використання вхiдних даних можуть призводити до рiзної класифiкацiї за рiвнями iєрархiї 

справедливої вартостi та сум справедливої вартостi.  

Ми отримали розумiння припущень, що використовувалися управлiнським персоналом 

Компанiї для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, 

здiйснили незалежну оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань, виходячи з експертного 

судження наших спецiалiстiв з оцiнки, на основi загальнодоступних ринкових даних та 

порiвняли їх з розкриттям вiдповiдної iнформацiї у примiтках фiнансової звiтностi Компанiї. 

Пояснювальний параграф  

Звертаємо увагу на примiтку 38 до фiнансової звiтностi, в якiй розкривається iнформацiя про те, 

що пiсля дати балансу свiтом почала поширюватися пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID 

19) та у зв'язку з цим Кабiнетом мiнiстрiв України були запровадженi карантиннi та 

обмежувальнi заходи, спрямованi та протидiю її подальшого поширення в Українi. 

Управлiнський персонал Компанiї наразi оцiнює додатковi ризики суб'єктiв господарювання в 

енергетичнiй галузi України та їх можливий вплив на безперервнiсть дiяльностi Компанiї. 

Очiкується, що його повний вплив може бути несуттєвим, але його неможливо вимiряти або 

оцiнити.  

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з: 

-Звiту про управлiння, який складений Компанiєю на пiдставi вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та який не є фiнансовою звiтнiстю 

Компанiї та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо 

фiнансової звiтностi не поширюється на Звiт про управлiння i ми не робимо висновок з 

будь-яким рiвнем впевненостi щодо цього Звiту про управлiння на дату цього Звiту 

незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи Звiт про управлiння має вигляд такого, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 

викривлення у Звiтi про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв по результатах ознайомлення зi Звiтом про управлiння, якi потрiбно було б 

включити до цього Звiту незалежного аудитора; 

-Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Компанiєю на пiдставi вимог 

статей 40 та 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є фiнансовою 

звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту аудитора щодо неї. Рiчна iнформацiя емiтента 

цiнних паперiв буде затверджена пiсля дати нашого Звiту. Наша думка щодо фiнансової 

звiтностi не поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з 

Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 

Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв має вигляд такої, 



що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних 

паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми будемо 

зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При 

складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Компанiї 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, окрiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати 

на економiчнi рiшення користувачiв,  

що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та  

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення 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 не виявлення 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 Компанiї; 

-оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Компанiї;  

-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Компанiї 

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 Компанiї продовжити безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту 

аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

-оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 



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, заяву, що ми виконали 

вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 

питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi звiтного перiоду, тобто тi, якi були ключовими. Ми описуємо цi питання в своєму Звiтi 

аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

(Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 

року №2258-VIII) 

Iнформацiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi до пунктiв 3 

та 4  

статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 

грудня 2017 року №2258-VIII. 

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї 

рiшенням Наглядової ради вiд 23 грудня 2019 року; загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання становить один фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 

Аудиторськi оцiнки 

Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi  

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї 

супроводжується високим аудиторським ризиком, складовими якого є: бiзнес-ризик Компанiї 

та притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у пiдроздiлi "Основнi 

застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi" цього 

роздiлу нашого Звiту незалежного аудитора нижче.  

За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у: 

-фiнансових ризиках, притаманних дiяльностi Компанiї;- 

-операцiйних ризиках та ризиках загрози iнформацiйнiй безпецi;   

-ринкових ризиках та iнших ризиках, пов'язаних з економiчною невизначеннiстю, результат 

якої залежить вiд подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї. 

Облiковий ризик пiд час аудиту нами iдентифiкувався як пiдвищений у питаннях, якi описанi у 

роздiлi "Ключовi питання аудиту" нашого Звiту незалежного аудитора. 

Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого 

викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

Опис бiзнес-ризику наведений у примiтцi 2 до фiнансової звiтностi. Опис облiкового ризику 

наведений у роздiлi "Ключовi питання аудиту". 

Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

На пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi ми провели наступнi аудиторськi процедури: 

-пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацiї та 



необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу Компанiї); 

-призначили вiдповiдного до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, у 

тому числi, у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RSM International було призначено другого 

партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання; 

-збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду; 

-дослiджували чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiї, що вiдбулися близько перед 

закiнченням року та на початку наступного року; 

-оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським 

персоналом Компанiї; 

-здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного їх вiдображення; 

-проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

Компанiї припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на 

основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 

перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

-проаналiзували iнформацiю про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть.  

Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Компанiї до шахрайства, з 

урахуванням бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i 

пiдтримуваних управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, 

вiдображених в бухгалтерському облiку.  

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Компанiї 

щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi 

мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Компанiю. У вiдповiдь на такi запити 

управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Компанiї, згiдно з якою 

ризик шахрайства є низьким. 

Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на 

управлiнському персоналi Компанiї, який не повинен покладатися на проведення аудиту для 

уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi 

пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi 

внаслiдок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження 

викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту 

незалежного аудитора. 

Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень 

За результатами аудиту нами не було встановлено суттєвих недолiкiв внутрiшнього контролю. 

Окремi рекомендацiї щодо ведення бухгалтерського облiку в наступних перiодах, крiм питань, 

якi слугували основою для модифiкацiї нашого Звiту, становили суму нижче рiвня загальної та 

робочої суттєвостi. 

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського комiтету 

Наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з Додатковим звiтом аудиторському комiтету, 

який складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

Надання послуг, заборонених законодавством та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та 

аудиторської фiрми вiд Компанiї при проведеннi аудиту 

Нами не надавались Компанiї послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статтею 6 



та 27  

Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Компанiї, у тому числi ключового 

партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладена у параграфi "Основа для висловлення думки з 

застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту 

незалежного аудитора 

Iнформацiя про iншi наданi Компанiї або контрольованим нею суб'єктам господарювання 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту 

Крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про управлiння та 

фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2019 рiк, iншi послуги Компанiї включають завдання з надання 

обмеженої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Компанiї на виконання вимог 

статтi 40-1 Закону №3480-IV. 

Протягом перiоду, що перевiрявся, Компанiя не мала контрольованих нею суб'єктiв 

господарської дiяльностi (дочiрнiх пiдприємств). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Опис обсягу аудиту викладений у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.  

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього 

контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не виявити, навiть 

якщо аудит належно спланований i виконаний вiдповiдно до МСА. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

-повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ УКРАЇНА"; 

-мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, 04080, вул. 

Нижньоюркiвська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно; 

-iнформацiя про включення до Реєстру - за №0084 (п/н 5) у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, у тому числi за п/н 3 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi 

мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та за п/н 1 у Роздiлi "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес". 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Вiталiй 

Казаков. 

Бернатович Т.О. 

Президент фiрми  

Номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

101199 

Казаков В.Б. 

Ключовий партнер з аудиту 

Номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100731 

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

15 квiтня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
"Я, Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

Невмержицький Сергiй Миколайович стверджую: наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно 

iз Законом України "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, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй 

господарськiй дiяльностi." 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

04.09.2019 05.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

11.04.2019 12.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

11.04.2019 12.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 



Титульний аркуш 
 

26.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 27/3279 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Невмержицький Сергiй Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05424874 

4. Місцезнаходження: 33013, Україна, Рівненська обл., - р-н, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-42-59, (0362) 69-42-47 

6. Адреса електронної пошти: INFO@ROE.VSEI.UA 

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

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

Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол Наглядової ради №б/н вiд 

24.04.2019р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.roe.vse

i.ua/shareholders/re

ports 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

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  

7. Судові справи емітента  

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  

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

паїв)  

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 X 

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 X 

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: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" як приватне акцiонерне 

товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у 

вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не 

зобов'язане розкривати таку iнформацiю: iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi 

види дiяльностi; iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiю про змiну 

осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiю 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; iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт 

про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв; iнформацiю про вчинення значних правочинiв; iнформацiю про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiю про осiб, заiнтересованих у 



вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть; рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення. 

 

У зв'язку з цим Товариством у складi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк не 

розкривається: iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить 

право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй; 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; 

iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта 

нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя 

про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

iнформацiя про вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть; рiчна фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення. 

 

1.Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки послугами рейтингового агентства 

Товариство не користується, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або 

цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. 

 

2.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

вiдсутня, оскiльки в складi емiтента немає фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв. 

 

3.Судовi справи емiтента: Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок 

звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи, 

немає. 

 

4.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" як приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у вiдповiдностi до вимог "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не зобов'язане розкривати таку iнформацiю. 

 

5.Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв): 

засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України. Станом на 31.12.2018 року засновник акцiями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не володiє. 

 

6.Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 



бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: За звiтний 2018 рiк змiни 

акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не було. 

 

7.Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших 

цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв. 

 

8.Товариство не здiйснювало викуп (придбання) власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

 

9.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента: емiтент iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, не випускав. 

 

10.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента: у власностi працiвникiв Товариства немає акцiй у 

розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства. 

 

11.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв: Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має.Отримання згоди на 

вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не 

передбачено. 

 

12.Фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яка складається iз: балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 

2018 року; звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк; звiту про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк; звiту про власний капiтал за 2018 рiк; 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик 

пiдтверджена незалежним аудитором (Звiт незалежного аудитора ТОВ "БДО" вiд 03.04.2019р.). 

 

20.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента: У емiтента не має в наявностi iнформацiї про акцiонернi 

або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента. 

 

13.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом: Договори та/або правочини, умовою чинностi 

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. 

 

14.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство 

iпотечнi цiннi папери не випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента 

немає. 

 

15.Iпотечне покриття вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 

покриття не заповнюється. 

 

16.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, iпотечне покриття вiдсутнє. 

 

17.Випуск iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався.  

 



18.Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.  

 

19.Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила 

ФОН вiдсутнi, оскiльки випуск сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався. 

 

20.Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не 

складалась.  

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

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

 А01 №540076 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.04.2004 

4. Територія (область) 

 Рівненська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 21283542 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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) 

 1812 

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

 35.12 - Передача електроенергiї 

 35.13 - Розподiлення 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-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

 333368 

3) Поточний рахунок 

 26007300024435 

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

у іноземній валюті 

 Фiлiя-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

 333368 

6) Поточний рахунок 

 26007300024435 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

2) Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23226362 

4) Місцезнаходження 

 25015, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, 

будинок 15 

5) Опис  

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 



Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2018р.) - 

7,4054%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних 

зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (вищому 

органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi 

акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

 

 

1) Найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

2) Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23399393 

4) Місцезнаходження 

 54017, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40 

5) Опис  

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО". Вiдсоток акцiй, що 

належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2018р.) - 8,9935%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом 

юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного 

товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, 

власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

 

 

 

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 00100948811, 

12.12.2018 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

Штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 704,25 грн. 

Примітки: 

д/в 

2 0002954812, 

03.04.2018 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

Державної 

фiскальної служби 

Штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 1 077,67 грн.  

Примітки: 

д/в 

3 58, 24.01.2018 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

Штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 85 000,00 грн.  



сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Примітки: 

д/в 

4 1466, 20.11.2018 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Штраф Сплачено повнiстю в 

сумi 85 000,00 грн.  

Примітки: 

д/в 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Вiдповiдно до попереднього звiтного 2017 року, протягом 2018 року вiдбулися змiни в 

органiзацiйнiй структурi Товариства, а саме: з  01.09.2018 року з метою приведення у 

вiдповiднiсть назв посад у органiзацiйнiй структурi й штатному розписi Товариства до 

професiйної назви роботи, передбаченої Нацiональним класифiкатором України ДК 003:2010 

<Класифiкатор професiй>, а також приведенням у вiдповiднiсть до СОУ-НЕЕ 04.154:2006 

найменування структурних пiдроздiлiв,  було перейменовано службу розподiльчих мереж на 

службу розподiльних мереж, вiддiл з органiзацiї працi та заробiтної плати на вiддiл органiзацiї 

працi та заробiтної плати,  вiддiл по роботi з персоналом на вiддiл кадрiв, службу охорони працi 

та навколишнього середовища на департамент з охорони працi,  назву посади заступник 

директора технiчного (з розподiльчих мереж) перейменовано на заступник директора технiчного 

з розподiльних мереж, назву посади директор з охорони працi та навколишнього середовища 

перейменовано на директор департаменту, назву посади заступник директора з охорони працi та 

навколишнього середовища перейменовано на заступник директора департаменту. 

На виконання вимог Закону України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> 

№ 2258-VIII вiд 21.12.2017 року, з метою забезпечення  ефективного провадження вiдбору 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi з  08.11.2018 року створено комiтет з призначення аудиторiв.  

 

 

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 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2018 рiк становила - 1 795 осiб. Середня 

чисельнiсть працiвникiв, якi не перебували в облiковому складi (позаштатних) та осiб, що 

працюють за сумiсництвом (зовнiшнi сумiсники) у 2018 роцi становила - 17 осiб. Облiкова 

чисельнiсть штатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

станом на 31.12.2018 року становила - 35 осiб. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 рiк становив - 204 015,7 тис. грн., фонд оплати працi 

штатних працiвникiв - 199 730,8 тис. грн. Вiдносно попереднього 2017 року вiдбулося збiльшення 

фонду оплати працi всiх працiвникiв -  на 21,51% та збiльшення фонду оплати працi штатних 



працiвникiв - на 22,72%. Витрати на оплату працi згiдно даних <Звiту про фiнансовi результати за 

2018 рiк> - 204 654  тис. грн. В цiлому полiтика Товариства з питань оплати працi протягом 2018 

року була спрямована на пiдвищення заробiтної плати працiвникiв Товариства з врахуванням 

продуктивностi та якостi працi. 

Значна увага в ПрАТ <Рiвнеобленерго> придiляється навчанню та пiдвищенню квалiфiкацiї 

персоналу. У 2018 роцi 54 працiвники Товариства пiдвищили квалiфiкацiю, з них 19 керiвникiв та 

спецiалiстiв Товариства пiдвищили квалiфiкацiю у спецiалiзованих навчальних закладах, а саме: 

у Центрi пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв Мiненерговугiлля НТУУ <КПI>, 

Навчально-науковому iнститутi ПДО НУ <Львiвська полiтехнiка>, НIЦ "Iнформмережа"  НТУУ 

"КПI" iменi Iгоря Сiкорського. 35 працiвникiв, якi займають робiтничi посади, пiдвищили 

квалiфiкацiю у Навчальному курсовому комбiнатi Товариства. Також у 2018 роцi 269 працiвникiв 

Товариства направлялись на навчання з метою отримання свiдоцтва про набуття сумiжних 

професiй, з них 259 працiвникiв пройшли навчання та отримали свiдоцтва про набуття сумiжних 

професiй, 10 працiвникiв пройшли навчання як члени центральної комiсiї Товариства з перевiрки 

знань. Кадрова програма Товариства забезпечує рiвнi можливостi працевлаштування. Пiдбiр 

працiвникiв на вакантнi посади здiйснюється шляхом вибору кандидатури з числа претендентiв за 

результатами спiвбесiди в процесi якої аналiзується вiдповiднiсть кандидата на 

працевлаштування квалiфiкацiйним вимогам до посади, передбачених вiдповiдними 

Довiдниками квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв. Кадрова програма 

Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам 

емiтента та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 

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 

Товариство 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 проводить спiльну дiяльнiсть 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 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 

 

 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Основнi принципи облiкової 

полiтики Товариства на 2018 рiк затвердженi вiдповiдними наказами по Товариству. Форми звiтiв 

поданi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 

затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого 2013 року. Фiнансова 

звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року мiстить комплект фiнансової звiтностi, що 

повнiстю вiдповiдає МСФЗ, та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до 

фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є 

функцiональною валютою Товариства.  



Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм 

випадкiв, де вказано iнше. У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за 

попереднiй перiод. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Мiжнародних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку України (МСБО) та Положень (облiкових полiтик) бухгалтерського 

облiку Товариства.  

У вiдповiдностi до облiкових полiтик Товариства об'єкти необоротних активiв вiдображаються в 

балансi Товариства по первiснiй (переоцiненiй) вартостi за мiнусом накопиченого зносу та 

будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, 

безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi 

витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - собiвартiстю будуть 

визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi 

накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та 

iн.). Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi 

витрати були понесенi. Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi 

для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в 

подальшому можуть реалiзуватися. Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв 

вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення. У вартiсть незавершеного 

будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв.  

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Товариство роздiляє об'єкти основних 

засобiв на наступнi групи: Будiвлi та споруди; Лiнiї електропередач; Машини та обладнання; 

Обчислювальна технiка; Обладнання зв'язку; Автотранспорт; Iнструменти, прилади, iнвентар; 

Системи облiку електроенергiї; Меблi та офiсне обладнання. Для кожного об'єкту основних 

засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, 

очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби 

активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка 

строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, 

заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного 

використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, i, при необхiдностi, 

переглядається. З 2016 року в бухгалтерському облiку Товариства застосовується метод 

амортизацiї систем облiку та лiчильникiв в розмiрi 100 % вартостi об'єкта.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв. Товариство оцiнює строк корисного використання 

основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування 

вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у 

вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) <Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки>.Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв 

та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.  

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi 

оцiнка їх здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за 

середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням 

сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату 

операцiї з їх вибуття. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного 

виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. 

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

тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi 

активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

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



первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв 

або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або 

збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки.  Фiнансовi активи i фiнансовi 

зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi, лише тодi, коли 

Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити їх на 

нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. У випадках, коли 

справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у звiтi про 

фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з 

використанням методiв оцiнювання. В якостi вихiдних даних для цих моделей  по можливостi 

використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли 

це практично нездiйсненно, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої 

вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

 

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  

Основними видами дiяльностi ПрАТ <Рiвнеобленерго> за звiтний перiод були передача 

електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної 

енергiї. За звiтний рiк Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) в розмiрi   2 514 189 тис.грн., валовий прибуток - 109 660 тис.грн., фiнансовий результат 

вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) - 92 295 тис.грн. В структурi чистого доходу ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> 95,68 % або 2 405 648 тис.грн. становить дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї (в 

т.ч. дохiд вiд реалiзацiї  електроенергiї юридичним та фiзичним особам та дохiд вiд транзиту 

електроенергiї мережами ПрАТ <Рiвнеобленерго>). Обсяг реалiзованої електроенергiї у 

натуральнiй формi - 1 599 498 тис.кВт/год. 

Вiдповiдно до статтi 12 Закону України <Про електроенергетику>, статтi 7 Закону України <Про 

ринок електричної енергiї>, статтi 3 Закону України <Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг>, Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi - НКРЕКП) 

реалiзує цiнову i тарифну полiтику в сферi енергетики: встановлює тарифи на електричну енергiю 

для населення та здiйснює монiторинг роздрiбних тарифiв на електричну енергiю (для всiх 

споживачiв, крiм населення). 

У 2018 роцi ПрАТ <Рiвнеобленерго> проводило розрахунки за спожиту електроенергiю зi всiма 

споживачами (крiм населення) по ринкових роздрiбних тарифах для кожного класу споживачiв на 

виконання постанови НКРЕКП вiд 24 квiтня 2017 року № 538 <Про ринкове формування 



роздрiбних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається для кожного класу споживачiв, крiм 

населення, на територiї України> та згiдно з нормативно-правовими актами НКРЕКП (постанови 

НКРЕКП вiд 13.06.2016 року № 1129 <Про затвердження Порядку ринкового формування 

роздрiбних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам>, зареєстрованої в 

Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2016 року за № 1199/29329; постанови НКРЕКП вiд 

13.04.2017 № 512 "Про затвердження Порядку розрахунку роздрiбних тарифiв на електричну 

енергiю, тарифiв на розподiл електричної енергiї (передачу електричної енергiї мiсцевими 

(локальними) електромережами), тарифiв на постачання електричної енергiї за регульованим 

тарифом"). Контроль за вiдповiднiстю розрахунку ПрАТ <Рiвнеобленерго> роздрiбних тарифiв 

на електричну енергiю, що вiдпускається для кожного класу споживачiв на територiї Рiвненської 

областi (крiм населення) нормативно-правовим актам, здiйснювався НКРЕКП щомiсячно 

протягом 2018 року. З сiчня по березень 2018 року включно роздрiбнi тарифи формувалися 

помiсячно, а починаючи з квiтня 2018 року - поквартально. 

У 2018 роцi дiяли наступнi роздрiбнi тарифи на електричну енергiю для споживачiв, крiм 

населення, на територiї Рiвненської областi: в сiчнi - 1 клас напруги 169,568 (без ПДВ) 

коп./кВт-год, 2 клас напруги 215,537(без ПДВ) коп./кВт-год; в лютому - 1 клас напруги 172,744 

(без ПДВ) коп./кВт-год, 2 клас напруги 221,251 (без ПДВ) коп./кВт-год; в березнi - 1 клас напруги 

170,303 (без ПДВ) коп./кВт-год, 2 клас напруги 218,396 (без ПДВ) коп./кВт-год; квiтень - червень 

- 1 клас напруги 180,736 (без ПДВ) коп./кВт-год, 2 клас напруги 231,796 (без ПДВ) коп./кВт-год; 

липень - вересень - 1 клас напруги 181,389 (без ПДВ) коп./кВт-год, 2 клас напруги 232,551 (без 

ПДВ) коп./кВт-год; жовтень - грудень - 1 клас напруги 177,483 (без ПДВ) коп./кВт-год, 2 клас 

напруги 229,157 (без ПДВ) коп./кВт-год. 

Цiни (тарифи) на електричну енергiю для населення протягом 2018 року не змiнювалися та були 

визначенi згiдно постанови НКРЕКП вiд 26.02.2015р. №220 <Про встановлення тарифiв на 

електроенергiю, що вiдпускається населенню> (на перiод з 01 березня 2017 року). 

Середньозважений тариф за рiк для населення склав 95,6 (без ПДВ) коп./кВт-год. 

За межi держави Товариство електроенергiю не експортує, вiдтак частка експорту в загальному 

обсязi продажiв вiдсутня. 

Так як Товариству з  01 сiчня 2019 року видано лiцензiю на право провадження господарської 

дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi 

та анульованi з 01 сiчня 2019 року лiцензiя на право провадження господарської дiяльностi з 

передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами i лiцензiя на право 

провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим 

тарифом, основним видом дiяльностi Товариства починаючи з 01 сiчня 2019 року є розподiл 

електричної енергiї. ПрАТ <Рiвнеобленерго> як оператор системи розподiлу (далi - ОСР) у 

вiдповiдностi до вимог <Кодексу системи розподiлу>, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 

14.03.2018р. № 310, має здiйснювати довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, 

включаючи проведення всiх необхiдних дослiджень та оцiнок/прогнозiв. З цiєю метою ОСР має 

розробити План розвитку ОСР, який подається на затвердження Регулятору згiдно з цим 

Кодексом. План розвитку ОСР є документом, який мiститиме необхiднi прогнознi обсяги нового 

будiвництва, реконструкцiї та технiчного переоснащення системи розподiлу на наступнi 5 

календарних рокiв iз визначенням необхiдного для цього обсягу iнвестицiй та строкiв виконання 

вiдповiдних заходiв. План розвитку ОСР на 2020-2024 рр. на стадiї розробки. На виконання вимог 

постанови НКРЕКП вiд 04.09.2018р. № 955 <Про затвердження Порядку розроблення та подання 

на затвердження планiв розвитку систем розподiлу та iнвестицiйних програм операторiв систем 

розподiлу>, Товариство як  Оператор систем розподiлу при формуваннi iнвестицiйної програми 

на 2019 рiк керувалося планом розвитку електричних мереж напругою 35 - 154 кВ та визначенням 

обсягiв реконструкцiї електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ, затвердженими центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в 

електроенергетичному комплексi. 

З метою переходу на нову модель ринку електричної енергiї ПрАТ <Рiвнеобленерго> та надання 



послуг споживачам, в ролi постачальника послуг комерцiйного облiку, Товариством розроблено 

ряд нових немонопольних послуг, надання яких буде перспективним, а саме: послуга на 

встановлення системи АСКОЕ для споживачiв по <зеленому тарифу>; монтаж на фасадi будинку 

щита зовнiшньої установки (ЗКУ); улаштування мережi зовнiшнього електрозабезпечення вiд 

точки приєднання до об'єкта Замовника; реконструкцiя вузла облiку в частинi демонтажу, замiни, 

встановлення трансформаторiв струму; закриття оргсклом струмоведучих частин; 

розпломбування, замiна, опломбування автоматичного вимикача; огляд лiчильника та зняття 

показникiв за зверненням споживача. 

Суттєвої залежностi вiд сезонних змiн немає, разом з слiд вiдмiтити збiльшення споживання 

електроенергiї i навантаження на енергосистему в осiнньо - зимовий сезон. 

Споживачами послуг Товариства є юридичнi та фiзичнi особи мiста Рiвне та Рiвненської областi. 

За звiтний 2018 рiк основними клiєнтами були:  ПрАТ <Рiвнеазот>, РОВКП ВКГ 

<Рiвнеоблводоканал>,  ТОВ <Рiвнетеплоенерго>, ТОВ "Торговельний Центр "Великий Скiф", 

КП <Рiвнеелектроавтотранс>, ПП <Патар>, яким в сукупностi вiдпущено 5,25% електроенергiї 

вiд загальної кiлькостi вiдпущеної електроенергiї за рiк. 

Можливими факторами ризику в господарськiй дiльностi Товариства виступають:  

стан загальної економiчної ситуацiї в Українi (зростання iнфляцiї, знецiнення української гривнi 

вiдносно основних iноземних валют, зниження лiквiдностi i погiршення умов кредитування, 

зниження рiвня платоспроможностi споживачiв); форс-мажорнi ризики та несприятливi погоднi 

умови; нестабiльнiсть законодавчої бази; ризик неякiсного технологiчного обладнання, який 

вирiшується шляхом впровадження iнвестицiйних програм щодо реконструкцiї та модернiзацiї 

обладнання. 

Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi його дiяльностi. 

Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Товариство структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на 

максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо 

рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають 

в себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на 

товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Товариство 

управляє ризиком змiни процентних ставок, використовуючи кредити i позики з фiксованою 

процентною ставкою. Схильнiсть Товариства до ризику змiни валютних курсiв обумовлена 

банкiвськими кредитами, номiнованими у доларах США. Товариство в основному схильне до 

ризику змiни курсу долара США. 

Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному 

здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному 

капiталi. 

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. 

Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi 

внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi. 

Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та 

операцiйних цiлей. Усi рiшення Товариства приймаються з врахуванням iснуючих, а також 

потенцiйних загроз та можливостей. Курс української гривнi у 2018р. порiвняно з 2017 роком 

знизився вiдносно основних iноземних валют. За результатом 2018 року мiжнароднi рейтинговi 

агенцiї iстотно  не змiнили рейтинги суверенного боргу України, залишивши в основному на 

рiвнi: <В-> ; Прогноз стабiльний. Поєднання вищевказаних подiй є причиною зниження 

лiквiдностi та погiршення умов кредитування. Однак, Товариство вживає всi необхiднi заходи для 



пiдтримки життєдiяльностi пiдприємства i розвитку бiзнесу в поточних  економiчних  умовах. 

Зокрема, Товариство спрямовує власнi i залученi кошти на будiвництво, модернiзацiю та 

реконструкцiю електричних мереж та обладнання, заходи зi зниження нетехнiчних витрат 

електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi iнвестицiйною програмою. Станом на 31.12.2018 

року фiнансування за Iнвестицiйною програмою виконано на 99,59% - на загальну суму  133, 23 

млн. грн. (без ПДВ), в т.ч. на будiвництво та реконструкцiю електромереж витрачено 97, 51 млн. 

грн. (без ПДВ). З метою покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi 

електропостачання споживачiв та пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних 

мереж персоналом Товариства за 2018р. вiдремонтовано 348,1 км повiтряних лiнiй напругою 

110-35 кВ, 1724,28 км повiтряних лiнiй напругою 0,4-10кВ, 13 пiдстанцiй напругою 110-35 кВ, 

1015  шт. вимикачiв напругою 110-35-10 кВ, 548 трансформаторiв  напругою 110-35-10 кВ, 617 

шт.ТП i РП 10 (6)/0,4 кВ. У звiтному 2018 роцi з метою зниження технологiчних втрат 

електроенергiї Товариство активiзувало заходи по зниженню понаднормативних втрат 

електроенергiї, зокрема на закупiвлю 1-ф та 3-ф багатотарифних лiчильникiв з модулем 

дистанцiйного зчитування (типу-СМАРТ) та заходи по виносу 1-фазних та 3-фазних лiчильникiв 

власними силами на фасад будинкiв. 

Постановою НКРЕКП вiд №249 вiд 26.02.2019 схвалено Iнвестицiйну програму з розподiлу 

електричної енергiї ПрАТ <Рiвнеобленерго> на 2019 рiк у сумi 98 006 тис. грн. (без ПДВ). 

Збут електроенергiї протягом звiтного перiоду здiйснювався методом прямих поставок 

юридичним та фiзичним споживачам Рiвненської областi та мiста Рiвне на основi договiрних 

вiдносин. Станом на 31.12.2018р.  загальна кiлькiсть споживачiв ПрАТ <Рiвнеобленерго> 

складала 439 385, в т.ч.:  423 620 - побутових споживачiв, 1 158 - непобутових споживачiв ( з 

приєднаною потужнiстю вiд 150 кВт), 14 607 - малих непобутових споживачiв ( з приєднаною 

потужнiстю менше 150 кВт). 

У 2018 роцi Товариство здiйснювало закупiвлю електричної енергiї на Оптовому ринку 

електроенергiї згiдно укладеного договору з ДП <Енергоринок>.  

Загальний обсяг  купiвлi електричної енергiї звiтного року склав 1906,653 млн.кВт-год, що на 4% 

бiльше, нiж був у 2017 роцi. При цьому вартiсть купленої з ОРЕ електричної енергiї у 2018 роцi 

збiльшилась на 22 % порiвняно з 2017 роком та становила 1 902 638,15 тис.грн (без ПДВ).  

Середня цiна закупiвлi електричної енергiї у 2018 роцi склала 997,89 грн/МВт-год (без ПДВ), а з 

врахуванням дотацiйних сертифiкатiв - 1 633,30 грн/МВт-год (без ПДВ). Дана середньозважена  

цiна закупiвлi на 16% бiльша, нiж була у 2017 роцi.  

Щодо динамiки закупiвельної цiни електричної енергiї в ОРЕ, то протягом 2018 року вона не була 

стабiльною i коливалася вiд мiнiмальної 926,00 грн/МВт-год, без ПДВ (жовтень 2018 р.) до 

максимальної 1057,54 грн/МВт-год, без ПДВ (березень 2018р). На закупiвельну цiну 

електроенергiї ПрАТ <Рiвнеобленерго> в ОРЕ впливає вартiсть та кiлькiсть виробництва 

електроенергiї генеруючими потужностями України, структура балансу закупленої 

електроенергiї, обсяги дотацiйних сертифiкатiв Товариства тощо. Окрiм того, на виконання п.4 

<Порядку продажу, облiку та розрахункiв за електричну енергiю, що вироблена з енергiї 

сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних 

домогосподарств>, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 27.02. 2014 року  № 170 ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> у 2018 роцi здiйснювало закупiвлю електричної енергiї, виробленої 

генеруючими установками приватних домогосподарств на територiї Рiвненської областi за 

<зеленим> тарифом в обсязi, що перевищував мiсячне споживання електроенергiї такими 

приватними домогосподарствами. Загалом, за звiтний рiк Товариством було закуплено 1198,87 

МВт-год електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами 

електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств. Вартiсть даної 

закупленої <зеленої> електроенергiї, виробленої генеруючими установками приватних 

домогосподарств, склала 7 297 тис.грн (без ПДВ), середня цiна (тариф) закупiвлi - 6,086,9 

грн/МВт-год (без ПДВ). 

На виконання вимог Закону України <Про ринок електричної енергiї України>, який враховує 



вимоги Третього енергетичного пакету, в рамках реформацiї ринку електричної енергiї ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> виконує функцiї оператора системи розподiлу, забезпечуючи надiйну та 

безпечну експлуатацiю, технiчне обслуговування й розвиток системи розподiлу та здiйснюючи 

розподiл електроенергiї. Для цього Товариство вивчає шляхи модернiзацiї електромереж, як 

магiстральних, так i розподiльних, адже вбачає потребу, та має на метi активiзацiю впровадження 

та використання нових технологiчних процесiв. Це, зокрема, розвиток сучасних потужних систем 

передавання електроенергiї на змiнному i постiйному струмi, впровадження нових 

високоефективних видiв обладнання та конструкцiй проводiв, кабельних лiнiй з високою 

пропускною спроможнiстю, а також подальший розвиток iнтелектуальних систем передавання та 

розподiлу електроенергiї, засобiв облiку та iнших новiтнiх технологiй. Електричнi мережi 

становлять основу електроенергетичних систем, а втрати електроенергiї в електричних мережах 

та її транспортування до споживача є одним iз основних показникiв економiчностi роботи 

Товариства як оператора системи розподiлу. Функцiї, якi покладаються на Товариство як на 

оператора системи розподiлу - юридичну особу, вiдповiдальну за безпечну, надiйну та ефективну 

експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток системи розподiлу i забезпечення 

довгострокової спроможностi системи розподiлу щодо задоволення об?рунтованого попиту на 

розподiл електричної енергiї з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення енергоефективностi визначають його важливiсть в сферi 

правовiдносин учасникiв ринку електричної енергiї. 

На територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi (мiсто Рiвне i Рiвненська область) Товариство 

мало у 2018 роцi конкурентiв: ТОВ "Енергозахiд", ПрАТ "Рiвнеазот", ПрАТ "Українська 

iновацiйно-фiнансова компанiя", ТОВ  "Рiвнетеплоенерго", ТОВ "Т - Стиль", ТОВ "ЕК 

"ЕНОЛЛ", ТОВ "АГРО - НВ", ТОВ "Торгова електрична компанiя", ТОВ "Рiвненська обласна 

енергопостачальна компанiя". Частка незалежних постачальникiв на регiональному ринку 

становила 28,6% (вiдсоток обсягу передачi ПНТ вiд загальної вiдпущеної електроенергiї 

Товариством за 2018 рiк). Метод конкуренцiї - вартiсть 1 кВт електричної енергiї. Особливiсть 

послуг, що надавались емiтентом протягом звiтного перiоду, обумовлена особливiстю товару - 

електричної енергiї - енергiї, що виробляється на об'єктах електроенергетики i є товаром, 

призначеним для купiвлi-продажу. 

Основними перспективними планами розвитку ПрАТ <Рiвнеобленерго> є будiвництво лiнiй 

електропередач та пiдстанцiй, реконструкцiя наявних лiнiй електропередач, оновлення 

зношеного обладнання, замiна його на бiльш економiчно вигiдне; удосконалення роботи iз 

споживачами; зниження рiвня технологiчних втрат електроенергiї на її транспортування по 

електричним мережам; виконання Iнвестицiйної програми та iншi заходи. В рамках 

перспективних планiв також передбачається замiна дiючого парку лiчильникiв iз класом точностi 

2.5 на сучаснi лiчильники з передачею даних (АСКОЕ-ПОБУТ), що мають захист вiд розкрадання 

електроенергiї. Впровадження системи АСКОЕ побутових споживачiв забезпечить для ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> зчитування даних з приладiв облiку з мiнiмальним залученням персоналу,  

дозволить коректно виставляти рахунки для споживачiв, надасть можливiсть отримання даних 

про спожиту електричну енергiю у <проблемних> споживачiв. 

Оскiльки Товариство протягом звiтного року закуповувало товар - електроенергiю в ДП 

<Енергоринок> для подальшого розподiлення та постачання споживачам, а не сировину чи 

матерiали, постачальники сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi 

постачання, вiдсутнi. Товариство протягом звiтного року не здiйснювало дiяльностi поза межами 

України. 

 

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  

Всього за 2014 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 66 308 тис. грн., з них: машини та 



обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 10 701 тис. грн.; транспортнi засоби -  4 

031тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 11 787 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 39 789 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 682 тис. грн. За 2014 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 1 844 тис. грн. 

Всього за 2015 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 89 606 тис. грн., з них: машини та 

обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 15 173 тис. грн.; транспортнi засоби - 7 

712 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 13 789 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 52 932 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 375 тис. грн. За 2015 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 2 500 тис. грн. 

Всього за 2016 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 99 730 тис. грн., з них: машини та 

обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 19 901 тис. грн.; транспортнi засоби - 5 

114 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 14 759 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 59 956 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 655 тис. грн. За 2016 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 1 651 тис. грн. 

Всього за 2017 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 163 829 тис. грн., з них: машини 

та обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 31 477 тис. грн.; транспортнi засоби - 

7 370 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 29 147 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 95 835 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 1 219 тис. грн. За 2017 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 3 099 тис. грн. 

Всього за 2018 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму - 204 741 тис. грн., з них: машини 

та обладнання, обчислювальна технiка, обладнання зв'язку - 30 691 тис. грн.; транспортнi засоби - 

11 082 тис. грн.; прилади, iнструменти , iнвентар та системи облiку - 32 468 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 130 500 тис. грн. Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на 

суму - 987 тис. грн. За 2018 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв на загальну 

суму 6 078 тис. грн. 

Товариство здiйснює iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до затвердженої НКРЕКП iнвестицiйної 

програми. Процедура подання, формування, розгляду, схвалення та виконання iнвестицiйних 

програм Товариства з метою визначення обгрунтованостi запланованих лiцензiатом 

капiталовкладень та/або витрат у структурi тарифiв на принципах економiчної доцiльностi, а 

також цiльового використання коштiв лiцензiатом регулюється <Порядком розроблення та 

подання на затвердження планiв розвитку системи розподiлу та iнвестицiйних програм 

операторiв системи розподiлу>, затвердженим постановою НКРЕКП вiд 04.09.2018р. № 955. На 

2019 рiк НКРЕКП схвалено iнвестицiйну програму з розподiлу електричної енергiї ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" на суму 98 006 тис. грн. (без ПДВ). Розрахунок джерел фiнансування 

iнвестицiйної програми на 2019 рiк (тис. грн. без ПДВ)", з джерелами фiнансування:  

амортизацiйнi вiдрахування - 38 248 тис. грн., прибуток на виробничi iнвестицiї - 18 998 тис. грн., 

за перетоки реактивної е/е  - 34 102 тис. грн., iншi джерела - 6 658 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 

Залишкова вартiсть власних та орендованих основних засобiв станом на 31.12.2018р. становить 1 



538 673 тис.грн., з них - вартiсть власних основних засобiв - 1 538 341 тис.грн. та орендованих 

основних засобiв - 332 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2018р. - 3 998 824 

тис.грн., станом на 31.12.2018р. - 4 198 792 тис.грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв 

протягом звiтного перiоду Товариство не укладало. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 

31.12.2018р. - 33 %. Ступiнь використання основних засобiв - до повного зносу. Сума 

нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. - 2 660 451 тис.грн. Орендованi основнi засоби 

облiковуються за балансом за оцiночною вартiстю, що зазначена в договорi оренди. 

Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням сум 

нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Об'єкти необоротних активiв вiдображаються 

в балансi Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв 

вiд знецiнення об'єкту. Iнша iнформацiя стосовно основних положень облiкової полiтики та щодо 

обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.                            

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Рiвне та Рiвненська область.  

ПрАТ "Рiвнеобленерго" в процесi своєї дiяльностi здiйснює вплив на навколишнє середовище, 

але вiн є несуттєвим i значно не позначається на використаннi активiв пiдприємства.  

З метою дотримання вимог дозвiльно-лiцензiйного законодавства України, ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> в 2018 роцi отримало дозвiл на спецiальне водокористування та розпочало 

процедуру оцiнки впливу на довкiлля для планованої дiяльностi по будiвництву двох кабельних 

лiнiй 110 кВ в м. Рiвне (пiдготовлено Звiт з оцiнки впливу на довкiлля, проведено громадськi 

слухання). Також, Товариство має дiючi дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами, виданi для 23 пiдроздiлiв. 

Разом з тим, протягом 2018 року Товариством виконано ряд заходiв, направлених на охорону 

довкiлля, зменшення впливу дiяльностi на навколишнє середовище, рацiональне використання 

ресурсiв, а саме: 

проведено перевiрку ефективностi роботи газоочисного устаткування (контрольна замiри викидiв 

вiд 3 циклонiв); пiдготовлено щорiчну iнформацiю щодо використання елегазу (парниковий газ) в 

обладнаннi ПрАТ "Рiвнеобленерго"; здiйснено щоквартальне дослiдження якостi вод, що 

забираються з пiдземних горизонтiв; проведено повiрку лiчильникiв води, що встановленi на 

водопроводах; пiдготовлено щорiчну iнформацiю про змiни в Реєстровiй картi об'єкта утворення 

вiдходiв; проведено збiр та передачу для лiцензованих та/або спецiалiзованих пiдприємств 250,4 т 

вiдходiв; прийнято участь у програмi ГЕФ-ЮНIДО <Екологiчно обгрунтоване поводження та 

остаточне видалення полiхлорованих дифенiлiв (ПХД) в Українi>, що має на метi проведення 

iнвентаризацiї та подальше знищення обладнання, що мiстить ПХД; проведенi навчання для 

персоналу на екологiчну тематику; проведенi перевiрки пiдроздiлiв на предмет дотримання вимог 

екологiчного законодавства. 

Основними перспективними планами розвитку на 2019 рiк ПрАТ "Рiвнеобленерго" є будiвництво 

лiнiй електропередач та пiдстанцiй, реконструкцiя наявних лiнiй електропередач, оновлення 

зношеного обладнання, замiна його на бiльш економiчно вигiдне робота iз споживачами (позицiя 

спрямована на безумовне припинення безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам); 

зниження рiвня технологiчних втрат електроенергiї на її транспортування по електричним 

мережам за рахунок впровадження органiзацiйних та технiчних заходiв щодо зниження витрат: 

вимкнення трансформаторiв в режимах малих навантажень;вирiвнювання навантажень фаз в 

електричних мережах 0,38 кВ; замiна проводiв на первантажених лiнiях; замiна перевантажених 

та недовантажених силових трансформаторiв; виконання Iнвестицiйної програми та iншi заходи. 

У вiдповiдностi до схваленої на 2019 рiк НКРЕКП iнвестицiйної програми з розподiлу 

електричної енергiї ПрАТ "Рiвнеобленерго" в 2019 роцi на будiвництво та реконструкцiю 

електромереж заплановано 73 967,34 тис. грн.(без ПДВ). В результатi планується побудувати та 

ввести в експлуатацiю: 102,24 км повiтряних лiнiй потужнiстю 0,4кВ (реконструкцiя ПЛ-0,4 кВ 

самоутримним iзольованим проводом); замiнити 2115 шт. одно-, трьох- фазних вiдгалужень до 

житлових будинкiв на iзольованi; встановити 6 шт. розвантажувальних трансформаторних 

пiдстанцiй 10(6)кВ; здiйснити реконструкцiю/будiвництво 1,77 км кабельних лiнiй 6-10кВ; 



виготовити ПКД (встановлення реклоузера на ПЛ-10 кВ); виготовлення Плану розвитку 

оператора системи розподiлу ПрАТ "Рiвнеобленерго"; провести реконструкцiю 4шт. пiдстанцiй 

110/10 "Пiвденна" - "Замiна масляних вимикачiв 110 кВ" на елегазовi   вимикачi 110 кВ  з  

мiкропроцесорними захистами; виготовити ПКД на реконструкцiю ВРП 110-35 кВ 

ПС110/35/10кВ Сарни; виготовити ПКД на замiну ВД, КЗ 110 Т-1, Т-2 на вакуумнi або елегазовi 

вимикачi 110 кВ з мiкропроцесорними захистами на ПС 110/10 кВ Захiдна. Виконання робiт в 

рамках схваленої Iнвестицiйної програми на 2019 рiк планується розпочати з лютого 2019 року та 

закiнчити 31.12.2019 року в повному обсязi. У вiдповiдностi до Розрахунку джерел фiнансування 

iнвестицiйної програми на 2019 рiк (тис. грн. без ПДВ)", джерелами фiнансування робiт є:  

амортизацiйнi вiдрахування - 38 248 тис. грн., прибуток на виробничi iнвестицiї - 18 998 тис. грн., 

за перетоки реактивної е/е  - 34 102 тис. грн., iншi джерела - 6 658 тис. грн. 

В рамках виконання  планiв iнвестицiйної програми  у 2018 роцi на будiвництво та 

реконструкцiю електромереж витрачено 97, 51 млн. грн. (без ПДВ). 

З метою покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв та 

пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних мереж персоналом Товариства за 

2018р. виконано робiт з ремонту електричних мереж на загальну суму  27,80 млн. грн. (без ПДВ), 

а саме:  вiдремонтовано 348,1 км повiтряних лiнiй напругою 110-35 кВ, 1724,28 км повiтряних 

лiнiй напругою 0,4-10кВ, 13 пiдстанцiй напругою 110-35 кВ, 1015  шт. вимикачiв напругою 

110-35-10 кВ, 548 трансформаторiв  напругою 110-35-10 кВ, 617 шт.ТП i РП 10 (6)/0,4 кВ.  

Товариством впродовж 2018р. замiнено  2279 опор на повiтряних лiнiях електропередач  

напругою 0,4-10 кВ та проведено чистку трас загальною протяжнiстю бiльше як 2292 км. Окрiм  

зазначеного, Товариством  впродовж звiтного перiоду  проведено замiну проводу на повiтряних 

лiнiях напругою 0,4-10кВ протяжнiстю  109,24 км; вiдновлено роботу 275 пошкоджених 

кабельних лiнiй 10-0,4 кВ. 

Також протягом звiтного перiоду проведено повну замiну: повiтряних лiнiй на ПЛI-0,4кВ - 127,04  

км з встановленням нових розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ - 15 шт. загальною потужнiстю - 

1,500 МВА, iснуючих КТВ 10/0,4 кВ в кiлькостi - 38 шт., кабельних лiнiй 0,4-10 кВ - 13,02 км, 

повiтряних лiнiй 0,4-10 кВ - 7,491 кв  та побудовано 12,68 км нових повiтряних лiнiй потужнiстю 

0,4-10 кВ та кабельних лiнiй потужнiстю 10 кВ - 0,843 км.  

Фiнансування здiйснених у 2018 роцi заходiв проводилося за рахунок власних коштiв (в т.ч. 

заходiв, передбачених Iнвестицiйною програмою) i залучених коштiв. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства виступають: зростання частки 

фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; невеликi обсяги реконструкцiї та нового 

будiвництва електричних мереж; крадiжки елементiв електричних мереж. Незадовiльний 

технiчний стан обладнання є причиною технологiчних витрат електроенергiї (ТВЕ) на її 

транспортування по електричним мережам. Зниження ТВЕ - це iстотний резерв пiдвищення 

доходностi пiдприємства.  

Факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства також є: погiршення загальної 

економiчної ситуацiї в Українi (зростання iнфляцiї, знецiнення української гривнi вiдносно 

основних iноземних валют, зниження лiквiдностi i погiршення умов кредитування, зниження 

рiвня платоспроможностi споживачiв), недосконалiсть галузевого законодавства, форс-мажорнi 

обставини.  

Незважаючи на те, що рiвень iнфляцiї у 2018 роцi за останнi 5 рокiв був найменший, на рiвнi 9,8%, 

однак купiвельна спроможнiсть населення України продовжує падати, що безпосередньо 

впливало на розрахунки споживачiв за електроенергiю з Товариством.   

11.06.2017 року набрав чинностi Закон України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 № 

2019-VIII (далi - Закон), тим самим розпочався процес реформування електроенергетичної галузi 

в Українi. 



Реформування ринку електроенергiї передбачає створення окремих сегментiв ринку 

(органiзованого та неорганiзованого) з цiноутворенням на базi конкуренцiї, вiддiлення 

розподiльчих компанiй вiд постачальникiв, введення стимулюючого тарифоутворення для 

операторiв системи передачi та розподiлу. 

В умовах запровадження ринку електричної енергiї, ефективна робота Товариства як оператора 

системи розподiлу електричної енергiї, залежить вiд виконання необхiдних органiзацiйних та 

нормативно-правових заходiв, необхiдних для запровадження нового ринку електричної енергiї у 

вiдповiдностi до вимог Закону України <Про ринок електричної енергiї>, удосконалення 

прийнятих нормативно-правових актiв в сферi електроенергетики, зокрема синхронiзацiї 

документiв мiж собою. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основною складовою полiтики щодо фiнансування дiяльностi Товариства є ефективний вибiр 

джерел фiнансування. Невiд'ємною частиною органiзацiї фiнансової дiяльностi пiдприємства є 

мобiлiзацiя капiталу для фiнансування його операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi. 

За ринкових вiдносин важливе значення набуває вибiр оптимальної структури форм 

фiнансування пiдприємства. 

Товариство використовує зовнiшнє та внутрiшнє фiнансування. До внутрiшнiх джерел 

фiнансування пiдприємства належить власний капiтал, який включає: внески власникiв 

пiдприємства, реiнвестування прибутку. Iз зовнiшнiх джерел фiнансування Товариство 

використовує кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi кредити банкiв, 

небанкiвськi залученi кошти. Використання позикового капiталу дозволяє iстотно розширити 

обсяг господарської дiяльностi Товариства, забезпечити бiльш ефективне використання власного 

капiталу. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування є зменшення дебiторської 

заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi. Фiнансова дiяльнiсть 

Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного 

використання фiнансових ресурсiв, дотримання розрахункової i кредитної дисциплiни, 

досягнення рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з 

метою ефективного функцiонування пiдприємства. Розмiр робочого капiталу достатнiй для 

поточних потреб емiтента. 

Абсолютну лiквiднiсть Товариства забезпечують грошовi кошти у нацiональнiй валютi та поточнi 

фiнансовi iнвестицiї. До швидколiквiдних активiв (активи якi можуть бути трансформованi у 

грошовi кошти у найближчiй перспективi) вiдноситься дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи i послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками, iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть. Товариство також утримує доступнi для продажу iнвестицiї. Основнi фiнансовi 

зобов'язання Товариства включають кредити, позики та кредиторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги, iншу кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових 

зобов'язань є фiнансування операцiй Товариства для пiдтримки її дiяльностi. Метою Товариства є 

пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом використання 

банкiвських кредитiв. 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

У ПрАТ "Рiвнеобленерго" не ведеться окремого облiку вартостi укладених, але ще не виконаних 

договорiв (контрактiв). Разом з тим, згiдно даних балансу Товариства на 31 грудня 2018року: 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду 

становить 124 609тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги 

станом на 31.12.2018р. становить 102 499тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за 

одержаними авансами на кiнець звiтного перiоду становить 164 985тис.грн. 



 

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) 

Основними перспективними планами розвитку Товариства як оператора системи розподiлу 

електричної енергiї на 2019 рiк є будiвництво лiнiй електропередач та пiдстанцiй, реконструкцiя 

наявних лiнiй електропередач, оновлення зношеного обладнання, замiна його на бiльш 

економiчно вигiдне; зниження рiвня технологiчних втрат електроенергiї на її транспортування по 

електричним мережам за рахунок впровадження органiзацiйних та технiчних заходiв щодо 

зниження витрат, а саме: вимкнення трансформаторiв в режимах малих навантажень, 

вирiвнювання навантажень фаз в електричних мережах 0,38 кВ, замiна проводiв на 

первантажених лiнiях, замiна перевантажених та недовантажених силових трансформаторiв; 

виконання Iнвестицiйної програми та iншi заходи. 

У вiдповiдностi до схваленої на 2019 рiк НКРЕКП iнвестицiйної програми з розподiлу 

електричної енергiї ПрАТ "Рiвнеобленерго" в 2019 роцi планується побудувати та ввести в 

експлуатацiю: 102,24 км повiтряних лiнiй потужнiстю 0,4кВ (реконструкцiя ПЛ-0,4 кВ 

самоутримним iзольованим проводом); замiнити 2115 шт. одно-, трьох- фазних вiдгалужень до 

житлових будинкiв на iзольованi; встановити 6 шт. розвантажувальних трансформаторних 

пiдстанцiй 10(6)кВ; здiйснити реконструкцiю/будiвництво 1,77 км кабельних лiнiй 6-10кВ; 

виготовити ПКД (встановлення реклоузера на ПЛ-10 кВ); виготовлення Плану розвитку 

оператора системи розподiлу ПрАТ "Рiвнеобленерго"; провести реконструкцiю 4шт. пiдстанцiй 

110/10 "Пiвденна" - "Замiна масляних вимикачiв 110 кВ" на елегазовi   вимикачi 110 кВ  з  

мiкропроцесорними захистами; виготовити ПКД на реконструкцiю ВРП 110-35 кВ 

ПС110/35/10кВ Сарни; виготовити ПКД на замiну ВД, КЗ 110 Т-1, Т-2 на вакуумнi або елегазовi 

вимикачi 110 кВ з мiкропроцесорними захистами на ПС 110/10 кВ Захiдна. 

В умовах запровадження ринку електричної енергiї, ефективна робота Товариства як оператора 

системи розподiлу електричної енергiї, залежить вiд виконання необхiдних органiзацiйних та 

нормативно-правових заходiв, необхiдних для запровадження нового ринку електричної енергiї у 

вiдповiдностi до вимог Закону України <Про ринок електричної енергiї>, удосконалення 

прийнятих нормативно-правових актiв в сферi електроенергетики, зокрема синхронiзацiї 

документiв мiж собою. Окрiм зазначених,  факторами, що впливають на дiяльнiсть Товариства 

також є: зростання частки фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; невеликi 

обсяги реконструкцiї та нового будiвництва електричних мереж; крадiжки елементiв електричних 

мереж; погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi (зростання iнфляцiї, знецiнення 

української гривнi вiдносно основних iноземних валют, зниження лiквiдностi i погiршення умов 

кредитування, зниження рiвня платоспроможностi споживачiв), недосконалiсть галузевого 

законодавства, форс-мажорнi обставини. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Полiтики щодо дослiджень та розробок емiтентом не розроблялись. Дослiдження та розробки 

Товариством за звiтний 2018 рiк не проводилися. 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є 

вищим органом Товариства. Товариство 

зобов'язане щороку скликати Загальнi 

збори акцiонерiв (рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв). Рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв проводяться не пiзнiше 30 

квiтня наступного за звiтним року. Усi 

iншi Загальнi збори акцiонерiв, крiм 

рiчних, вважаються позачерговими. 

Право участi у Загальних зборах 

акцiонерiв належить особам, якi 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 

мають право на таку участь, або їх 

представникам. Перелiк акцiонерiв, якi 

мають право на участь у Загальних 

зборах акцiонерiв, складається станом 

на 24 годину за 3 робочих днi до дня 

проведення таких Зборiв у порядку, 

встановленому законодавством України 

про депозитарну систему України.  

Станом на 31.12.2018р. у вiдповiдностi 

до даних Реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, виданого ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", 

загальна кiлькiсть акцiонерiв 

(юридичних i фiзичних осiб) - 8178.  

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 7 осiб. До складу Наглядової 

ради обранi: 1 акцiонер Товариства i 6 

представникiв акцiонера Товариства. 

Структура Наглядової ради: Голова 

Наглядової ради, члени Наглядової 

ради.  

Станом на 31.12.2018р. персональний 

склад Наглядової ради:  

Голова Наглядової ради - Лавренко 

Микола Миколайович 

Члени Наглядової ради - Судак Iгор 

Олександрович, Зоммер Анатолiй 

Еммануїлович, Iвасенко Григорiй 

Iванович, Маслова-Левченко Марина 

Анатолiївна, Санченко Юрiй 

Миколайович, Грабова Людмила 

Володимирiвна 

Правлiння Наглядовою радою визначено 

кiлькiсний склад Правлiння - 7 осiб.  

Структура Правлiння: Голова 

Правлiння, члени Правлiння.  

Станом на 31.12.2018р. персональний 

склад Правлiння:  

Голова правлiння - Невмержицький 

Сергiй Миколайович 

члени правлiння - Красiнський Iгор 

Вiкторович, Помадовський Роман 

Леонiдович, Муха Юрiй Михайлович, 

Степанчук Олена Володимирiвна, 

Ахромкiн Андрiй Олександрович. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова Правлiння 

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

 Невмержицький Сергiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1971 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго", 22048622, комерцiйний 

директор, член Правлiння 

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

 13.05.2013, обрано на невизначений термiн 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №02 вiд 30.04.2013р.) обраний Головою 

Правлiння з 13.05.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 10.05.2016р. (протокол б/н вiд 10.05.2016р.) у зв'язку iз закiнченням 12.05.2016р. 

строку повноважень у голови Правлiння Товариства, переобрано з 13.05.2016року головою 

Правлiння  Товариства  Невмержицького Сергiя Миколайовича - на невизначений термiн 

(вiдповiдно до Статуту ПрАТ <Рiвнеобленерго>,  повноваження голови Правлiння є чинними до 

моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень голови Правлiння 

та обрання нового голови Правлiння). За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Повноваження та 

обов'язки голови Правлiння визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про 

Правлiння ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами трудового договору (контракту). Посадовiй особi 

емiтента як головi Правлiння винагорода виплачувалась згiдно умов трудового договору 

(контракту). Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 роки.Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний 

директор, член правлiння. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Голова Ради Рiвненської 

обласної органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики (Iдентифiкацiйний код 39108234. 

Мiсцезнаходження: 33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71).  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Красiнський Iгор Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПАТ "Рiвнеобленерго", 05424874, директор технiчний 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Красiнським Iгорем Вiкторовичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 



Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор технiчний. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Помадовський Роман Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго", 00131713, начальник бюджетного 

вiддiлу 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства  (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Помадовським Романом Леонiдовичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюджетного вiддiлу, директор фiнансовий. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: виконавчий директор Рiвненської обласної 

органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики (Iдентифiкацiйний код 39108234. 

Мiсцезнаходження: 33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71).  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Муха Юрiй Михайлович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ПАТ "Кiровоградобленерго", 23226362, начальник Новоукраїнського РЕМ 

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

 22.08.2013, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради  Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради  

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння  Товариства Мухою Юрiєм Михайловичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння.  За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник РЕМ, директор виконавчий. Посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 головний бухгалтер, член Правлiння 

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

 Степанчук Олена Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", 05424874, керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї 

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

 08.10.2007, обрано не обмежений 

9) Опис 

 Призначена на посаду Головного бухгалтера з 08.10.2007р. (наказ №631-к вiд 

08.10.2007р.), строк трудового договору не обмежений. Рiшенням Наглядової Ради (протокол 

№16 вiд 10.09.2013р.) обрана членом Правлiння з 10 вересня 2013р. строком на три роки, згiдно 

Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н 

вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом Правлiння Товариства Степанчук Оленою 



Володимирiвною, у зв'язку з чим подовженi її повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн 

повноважень члена Правлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння 

Товариства  та умовами контракту. У вiдповiдностi до Статуту Товариства повноваження членiв 

Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження 

та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. За звiтний перiод змiн не 

вiдбулося. Посадова особа як член Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до 

умов контракту. Посадова особа як головний бухгалтер отримує оплату у вiдповiдностi до умов 

трудового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої 

винагороди та заробiтної плати за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж 

роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Ахромкiн Андрiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ПАТ "Рiвнеобленерго", 05424874, директор комерцiйний 

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

 02.06.2014, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради  Товариства (протокол №16 вiд 02.06.2014р.) обраний членом 

Правлiння з 02.06.2014р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради  

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння  Товариства Ахромкiним Андрiєм Олександровичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа як член 

Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на 

розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник комерцiйного директора зi збуту 

електроенергiї, директор комерцiйний. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 голова Наглядової ради 

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

 Лавренко Микола Миколайович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 43 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Перший Вiце-Президент 

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

 08.09.2015, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р.  Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол 

засiдання Наглядової ради №29 вiд 07.09.2015р.) у зв'язку з припиненням повноважень з 

07.09.2015року голови Наглядової ради Товариства Спектора Михайла Йосиповича, з 08.09.2015 

року обрано головою Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича. Лавренка 

М.М. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) було переобрано членом Наглядової ради Товариства, а рiшенням Наглядової ради  

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.03.2016р.) з 25.03.2016р.переобрано Головою 

Наглядової ради Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на 

строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, а рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол 

засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2017р.)  з 06.04.2017р.обрано Головою Наглядової ради 

Товариства - до переобрання. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

05.04.2018р. посадову особу  переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки, а 

рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2018р.)  з 

05.04.2018р. обрано Головою Наглядової ради Товариства - до переобрання. Повноваження та 

обов'язки голови та члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, 

Положенням про Наглядову раду ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового 

договору.  Посадова особа як Голова Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 

щодо розмiру виплаченої винагороди протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V. Загальний стаж роботи - 43 

роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Перший Вiце-Президент, Президент юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших 

пiдприємствах: Президент ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна> (Iдентифiкацiйний код 

33947089. Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ 

ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Судак Iгор Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Вiце-Президент з 

електроенергетичного бiзнесу 

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

 23.07.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Судака I.О. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н 

вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних 

Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є 

представником акцiонера Washington Holdings B.V. Повноваження та обов'язки члена Наглядової 

ради визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової 

ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не 

надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання 

повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, Старший 

Вiце-Президент юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Старший 

Вiце-Президент ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна> (Iдентифiкацiйний код 33947089. 

Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 

5-7/29). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Зоммер Анатолiй Еммануїлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Вiце-Президент з розвитку 

енергетики 

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

 23.07.2013, обрано три роки 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний 

членом Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 



25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Зоммера А. Е. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних 

рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки. Посадова особа є 

представником акцiонера Washington Holdings B.V. Повноваження та обов'язки члена Наглядової 

ради визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової 

ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не 

надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання 

повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-Президент з розвитку енергетики. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: Вiце-Президент з розвитку енергетики ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл 

Україна> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Iвасенко Григорiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1947 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 49 

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

 ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", 34801918, начальник 

виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Iвасенка Г.I. згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. Повноваження та обов'язки члена 

Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду 

ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член 

Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

перiод виконання повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй 

формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi 

посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник виробничо-технiчного вiддiлу 

департаменту технiчної полiтики юридичних осiб. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

начальник виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики ПрАТ <ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ> (iдентифiкацiйний код 34801918. Мiсцезнаходження: 65098, 

Одеська обл., мiсто Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Маслова-Левченко Марина Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, провiдний фахiвець 

департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї  

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

 06.04.2017, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) Маслову-Левченко М. А. обрано членом Наглядової ради Товариства на строк до 

наступних рiчних Зборiв Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 

05.04.2018р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства  на три роки. Посадова особа є 

представником акцiонера Washington Holdings B.V. Повноваження та обов'язки члена Наглядової 

ради визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової 

ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не 

надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання 

повноважень члена Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний фахiвець департаменту корпоративних вiдносин та 

приватизацiї юридичної особи.  Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: провiдний 

фахiвець департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї  ТОВ <ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01004, 

м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Санченко Юрiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 



 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, директор виробничого 

департаменту 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Санченка Ю. М. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства  на три роки. Посадова особа є представником акцiонера Washington 

Holdings B.V. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ 

<Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами 

цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримувала 

винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття 

iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання повноважень члена 

Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: директор департаменту енергоринку та регуляторної полiтики, заступник директора з 

економiки, директор виробничого департаменту юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших 

пiдприємствах: директор виробничо-технiчного департаменту ТОВ <ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01004, 

м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Грабова Людмила Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, заступник начальника 

вiддiлу корпоративного управлiння 

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

 25.03.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 



25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради  Товариства. Грабову Л. В. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства.  

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на три роки. Посадова особа є представником акцiонера Washington 

Holdings B.V. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ 

<Рiвнеобленерго>, Положенням про Наглядову раду ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами 

цивiльно-правового договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримувала 

винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття 

iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за перiод виконання повноважень члена 

Наглядової ради протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: заступник начальника вiддiлу корпоративних вiдносин, заступник начальника вiддiлу 

корпоративного управлiння юридичної особи, член Ревiзiйної комiсiї. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння ТОВ <ВС 

ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 

01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Кудiнова Олена Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, фахiвець планово-економiчного 

вiддiлу економiчного департаменту 

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

 06.04.2017, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства на 5 рокiв. З 16 серпня 2018 року повноваження члена Ревiзiйної 

комiсiї Товариства Кудiнової Олени Вiкторiвни припиненi (пiдстава - заява Кудiнової О.В. вiд 

02.08.2018р. про припинення повноважень з 16 серпня 2018р., подана у вiдповiдностi до 

"Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", 

без рiшення загальних зборiв акцiонерiв). Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї 

визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної 

комiсiї. Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 



щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: економiст 1 

категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштiв, економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй 

департаменту економiки та фiнансiв, фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного 

департаменту юридичних осiб. Посади, якi обiймала на iнших пiдприємствах: фахiвець 

планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл 

Україна> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження:01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Ракова Олена Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, начальник вiддiлу тарифоутворення 

та розрахункiв з енергоринком 

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

 23.07.2013, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обрана 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Рiшенням загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 

24.04.2014р. (протокол б/н вiд 24.04.2014р.) переобрано на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 

моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту Товариства 

зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Ракову О. С. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 3 (три) роки, а 

рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол вiд 06.04.2017р.)  обрано 

Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства - до переобрання. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 

05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Ракову Олену Сергiївну на 5 рокiв.Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 05.04.2018р. 

(протокол вiд 05.04.2018р.) Ракову Олену Сергiївну переобрано Головою Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до переобрання.  

Повноваження та обов'язки члена та голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 

<Рiвнеобленерго>, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як Голова 

Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

виконання повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року. У натуральнiй формi 



винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з 

енергоринком, начальник вiддiлу тарифоутворення юридичної особи. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу тарифоутворення ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл 

Україна> (Iдентифiкацiйний код 33947089. Мiсцезнаходження: 01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Довгошия Федiр Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, начальник вiддiлу iнвестицiйного 

планування 

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

 08.05.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. обраний членом 

Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту 

Товариства зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

Довгошию Ф. В. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. 

(протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три 

роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Довгошиї Федора Володимировича. Повноваження та 

обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору укладеного 

з членом Ревiзiйної комiсiї.Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала 

винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття 

iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної 

комiсiї протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 

рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

начальник вiддiлу iнвестицiйного планування юридичних осiб. Посади, якi обiймала на iнших 

пiдприємствах: начальник вiддiлу iнвестицiйного планування ПрАТ <ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ> (iдентифiкацiйний код 34801918. Мiсцезнаходження: 65098, Одеська обл., мiсто 

Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).   

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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



 Борисюк Юлiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1992 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

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

 ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", 20064500, головний спецiалiст вiддiлу 

торгових операцiй 

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

 06.04.2017, обрано 5  рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства  на 5 рокiв. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї 

визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної 

комiсiї. Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 

щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 11 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 

спецiалiст вiддiлу торгових операцiй юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших 

пiдприємствах: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй ПрАТ "Київська мiжнародна 

фондова бiржа"  (Iдентифiкацiйний код 20064500. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 36-В). 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, заступник начальника вiддiлу 

iнвестицiйного планування 

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

 08.05.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 



 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  Товариства вiд 24.04.2014р. обрана членом 

Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту  Товариства (нова редакцiя 

Статуту  Товариства зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв  

Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Бiнєєва С. М. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. 

(протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три 

роки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) переобрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства  на 5 рокiв. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної 

комiсiї визначенi Статутом ПрАТ <Рiвнеобленерго>, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> та умовами цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної 

комiсiї. Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у 

вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї 

щодо розмiру виплаченої винагороди за виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 

протягом звiтного року. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний 

фахiвець вiддiлу iнвестицiйного планування, заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного 

планування, заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування департаменту технiчної 

полiтики. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу 

iнвестицiйного планування департаменту технiчної полiтики ПрАТ <ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ> (iдентифiкацiйний код 34801918. Мiсцезнаходження: 65098, Одеська обл., мiсто 

Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).  

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Мельник Iрина Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

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

 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ", 31810610, фахiвець з бiржових 

операцiй 

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

 05.04.2018, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Мельник Iрину Володимирiвну. Строк, на який обрано - 5 

(п'ять) рокiв. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 

<Рiвнеобленерго>, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ <Рiвнеобленерго> та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член 

Ревiзiйної комiсiї емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового 

договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 

виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року. У натуральнiй формi 



винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фахiвець з торгiвлi цiнними паперами юридичних осiб, 

фахiвець з бiржових операцiй юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

фахiвець з бiржових операцiй ТОВ <ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ> 

(iдентифiкацiйний код 31810610. мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, ПРОВУЛОК 

ГОСПIТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б, кiмната 238 ).  

 



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 

Голова Правлiння Невмержицький 

Сергiй 

Миколайович 

- 0 0 0 0 

член Правлiння Красiнський Iгор 

Вiкторович 

- 0 0 0 0 

член Правлiння Помадовський 

Роман Леонiдович 

- 0 0 0 0 

член Правлiння Муха Юрiй 

Михайлович 

- 0 0 0 0 

головний 

бухгалтер, член 

Правлiння 

Степанчук Олена 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

член Правлiння Ахромкiн Андрiй 

Олександрович 

- 0 0 0 0 

голова Наглядової 

ради, член 

Наглядової ради 

Лавренко Микола 

Миколайович 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Судак Iгор 

Олександрович 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Зоммер Анатолiй 

Еммануїлович 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Iвасенко Григорiй 

Iванович 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Маслова-Левченко 

Марина 

Анатолiївна 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Санченко Юрiй 

Миколайович 

- 2 0,000002 2 0 

член Наглядової 

ради 

Грабова Людмила 

Володимирiвна 

- 2 0,000002 2 0 

член Ревiзiйної Ракова Олена - 0 0 0 0 



комiсiї, Голова 

Ревiзiйної комiсiї 

Сергiївна 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Борисюк Юлiя 

Олександрiвна 

- 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Бiнєєва Свiтлана 

Махмудiвна 

- 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Мельник Iрина 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 14 0,000016 14 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
11 червня 2017 року набрав чинностi Закон України "Про ринок електричної енергiї" вiд 

13.04.2017р. № 2019-VIII (далi - Закон), який визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади 

функцiонування ринку електричної енергiї, регулює вiдносини, пов'язанi з виробництвом, 

передачею, розподiлом, купiвлею-продажем, постачанням електричної енергiї для забезпечення 

надiйного та безпечного постачання електричної енергiї споживачам. Одним з основних етапiв 

реформування електроенергетичної галузi в Українi є вiдокремлення функцiї з розподiлу 

електричної енергiї вiд функцiй виробництва, передачi та постачання, тобто створення 

вiдповiдних окремих юридичних осiб. На виконання положень Закону, а саме пункту 13 роздiлу 

ХVII "Прикiнцевих та перехiдних положень" Товариством у 2018 роцi було вжито заходiв щодо 

вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд постачання електричної енергiї шляхом 

створення вiдповiдного суб'єкта господарювання. НКРЕКП постановою вiд 13.11.2018р. №1413 

"Про видачу ПРАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" лiцензiї з розподiлу електричної енергiї та анулювання 

лiцензiй з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами i 

постачання електричної енергiї за регульованим тарифом", Товариству з 01 сiчня 2019 року 

видано лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у 

межах мiсць провадження господарської дiяльностi. Основою для визначення перспектив 

розвитку ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", вже як Оператора системи розподiлу електричної енергiї, 

окрiм Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017р. є рiшення Енергетичного 

Спiвтовариства в частинi впровадження директиви Європейського Парламенту та Ради 

2012/27/ЄС вiд 25 жовтня 2012р. щодо загальних правил для внутрiшнього ринку електроенергiї 

та щодо заходiв для забезпечення безперебiйностi постачання електроенергiї та капiталовкладень 

в iнфраструктуру; нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства енергетики 

та вугiльної промисловостi України, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); ДСТУ IEC 60909 Нацiональний стандарт 

України. З метою недопущення ситуацiї порушення безпеки постачання електричної енергiї 

Товариство ставить перед собою цiлi для вирiшенню одразу кiлькох важливих задач - насамперед, 

забезпечення та пiдвищення безпеки постачання та забезпечення вiдповiдностi системи розподiлу 

потребам ринку електричної енергiї. Товариство вивчає шляхи модернiзацiї електромереж, як 

магiстральних, так i розподiльних, адже вбачає потребу, та має на метi активiзацiю впровадження 

та використання нових технологiчних процесiв. Це, зокрема, розвиток сучасних потужних систем 

передавання електроенергiї на змiнному i постiйному струмi, впровадження нових 

високоефективних видiв обладнання та конструкцiй, кабельних та повiтряних лiнiй з високою 

пропускною спроможнiстю, а також подальший розвиток iнтелектуальних систем розподiлу 

електроенергiї, засобiв облiку та iнших новiтнiх технологiй. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (надалi - Товариство) є новим 

найменуванням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", що 

було перейменовано з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЕС 

РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яке було правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Ей-I-Ес 

Рiвнеенерго", яке було створено шляхом реорганiзацiї Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Ей-I-Ес Рiвнеенерго" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.01.2004 р. (протокол 

№10). Вiдкрите акцiонерне товариство "Ей-I-Ес Рiвнеенерго" створене шляхом перейменування 

Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї "Рiвнеобленерго", вiдповiдно до рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.11.2001 р. (протокол №7). Державна акцiонерна 

енергопостачальна компанiя "Рiвнеобленерго" створена шляхом перетворення Державного 

пiдприємства "Рiвненське обласне пiдприємств електричних мереж", вiдповiдно до Указу 



Президента України вiд 04.04.1995 року № 282/95 "Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексi України" та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України №137 вiд 31.07.1995 р. 

За звiтний перiод ПрАТ "Рiвнеобленерго" в стадiї злиття, подiлу, приєднання, перетворення або 

видiлу не перебувало. 

Злагоджена робота Наглядової ради, Правлiння та всього трудового колективу Товариства 

протягом звiтного перiоду була спрямована на реалiзацiю прiоритетних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, а саме: забезпечення надiйностi функцiонування енергосистеми областi, плiдну 

спiвпрацю з акцiонерами, отримання повної оплати за наданi споживачам послуги з постачання i 

передачi електроенергiї; зниження втрат електроенергiї на всiх рiвнях її постачання; отримання 

надходжень вiд надання додаткових послуг та робiт; досягнення позитивних фiнансових 

результатiв; виконання Iнвестицiйної програми, розробку i реалiзацiю на виконання вимог Закону 

України "Про ринок електричної енергiї" заходiв щодо вiдокремлення Товариства як оператора 

системи розподiлу вiд постачання електричної енергiї та iншi напрямки дiяльностi Товариства. 

Протягом 2018 року зусиллями колективу ПрАТ "Рiвнеобленерго" було не лише забезпечено 

стабiльнiсть функцiонування енергосистеми областi, а й нарощено технiчний потенцiал. Слiд 

пiдкреслити, що iнвестицiйна програма 2018 року за звiтний рiк виконана на загальну суму 133, 

23 млн. грн. (без ПДВ). З метою покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi 

електропостачання споживачiв та пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних 

мереж персоналом Товариства за 2018р. вiдремонтовано 348,1 км повiтряних лiнiй напругою 

110-35 кВ, 1724,28 км повiтряних лiнiй напругою 0,4-10кВ, 13 пiдстанцiй напругою 110-35 кВ, 

1015 шт. вимикачiв напругою 110-35-10 кВ, 548 трансформаторiв напругою 110-35-10 кВ, 617 

шт.ТП i РП 10 (6)/0,4 кВ. Товариством впродовж 2018р. замiнено 2279 опор на повiтряних лiнiях 

електропередач напругою 0,4-10 кВ та проведено чистку трас загальною протяжнiстю бiльше як 

2292 км. Окрiм зазначеного, Товариством впродовж звiтного перiоду проведено замiну проводу 

на повiтряних лiнiях напругою 0,4-10кВ протяжнiстю 109,24 км; вiдновлено роботу 275 

пошкоджених кабельних лiнiй 10-0,4 кВ.Також протягом звiтного перiоду проведено повну 

замiну: повiтряних лiнiй на ПЛI-0,4кВ - 127,04 км з встановленням нових розвантажувальних 

КТП 10/0,4 кВ - 15 шт. загальною потужнiстю - 1,500 МВА, iснуючих КТВ 10/0,4 кВ в кiлькостi - 

38 шт., кабельних лiнiй 0,4-10 кВ - 13,02 км, повiтряних лiнiй 0,4-10 кВ - 7,491 кв та побудовано 

12,68 км нових повiтряних лiнiй потужнiстю 0,4-10 кВ та кабельних лiнiй потужнiстю 10 кВ - 

0,843 км. У звiтному 2018 роцi з метою зниження технологiчних втрат електроенергiї Товариство 

активiзувало заходи по зниженню понаднормативних втрат електроенергiї, зокрема на закупiвлю 

1-ф та 3-ф багатотарифних лiчильникiв з модулем дистанцiйного зчитування (типу-СМАРТ) та 

заходи по виносу 1-фазних та 3-фазних лiчильникiв власними силами на фасад будинкiв.  

За результатами господарської дiяльностi Товариства, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 

2018 рiк склав 2 514 189 тис.грн. (без ПДВ). З врахуванням отриманих доходiв та понесених 

витрат фiнансовий результат до оподаткування за 2018 рiк склав 108 926 тис. грн. Чистий 

фiнансовий результат (прибуток) за 2018 рiк становить 89 631 тис. грн.На виконання рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2018р., у звiтному 2018 роцi за пiдсумками 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, акцiонерам Товариства виплачено 

дивiдендiв на загальну суму 40 013 тис.грн. 

Слiд вiдмiтити, що середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв Товариства за 2018 рiк 

збiльшилася порiвняно з 2017роком на 23,44%. Для персоналу створено гiднi умови працi, 

неухильно дотримуються засади колективного договору.  

 

 

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: 
Протягом 2018 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 



щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Протягом 2018 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Протягом 2018 року ПрАТ "Рiвнеобленерго" не укладало деривативiв i не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Уповноваженими органами ПрАТ "Рiвнеобленерго" не затверджувалися Принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Уповноваженими органами ПрАТ "Рiвнеобленерго" не приймалося рiшення про добровiльне 

застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 

iншого кодексу корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Застосування Товариством практики корпоративного управлiння понад визначенi 

законодавством вимоги:  

а) Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття приватним акцiонерним 

товариством Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про виконавчий 

орган товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю товариства. З метою деталiзацiї окремих 

процедурних питань в органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв, Правлiння i Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, конкретизацiї прав, обов'язкiв, вiдповiдальностi посадових осiб Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства затвердженi: "Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким регламентується порядок 

скликання, проведення, компетенцiя, порядок прийняття рiшень, повноваження та iншi питання 

органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; "Положення про Правлiння 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким визначенi правовий статус та 

порядок органiзацiї дiяльностi Правлiння Товариства та його членiв; "Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", яким визначенi склад, строк 

повноважень, компетенцiя, порядок роботи та iншi питання органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства та її членiв. 

б) Статтею 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" регламентується право загальних 

зборiв приватного акцiонерного товариства для проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi обирати ревiзiйну комiсiю. Застосовуючи практику корпоративного управлiння понад 

визначенi законодавством вимоги, загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" обрано Ревiзiйну комiсiю як орган контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю, а в Статутi та "Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" передбаченi вимоги щодо обрання 

ревiзiйної комiсiї, кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi, а також 



повноваження ревiзiйної комiсiї. 

в) Статтею 65-5 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальним зборам акцiонерiв 

приватного акцiонерного товариства, приймаючи рiшення про внесення змiн до статуту 

товариства, надано право прийняти рiшення про те, що вимоги статтi 65 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" не поширюються на таке товариство. Загальнi збори акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 05.04.2018р. при внесеннi змiн до 

Статуту Товариства та затвердженнi його в новiй редакцiї прийняли рiшення про те, що вимоги 

ст.65 Закону України "Про акцiонернi товариства" не поширюються на Товариство. 

 

 

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 
Уповноваженими органами ПрАТ "Рiвнеобленерго" не затверджувалися Принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння, а також не приймалося рiшення про добровiльне застосування 

кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого 

кодексу корпоративного управлiння. В своїй дiяльностi в сферi корпоративних правовiдносин 

Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", внутрiшнiми положеннями. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 05.04.2018 

Кворум зборів 87,998 

Опис У звiтному 2018 роцi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулися 

05.04.2018р. 

Порядок денний (перелiк питань) рiчних загальних зборiв вiд 05.04.2018р.:  

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення  повноважень 

членiв лiчильної комiсiї. 

2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння Товариства. 

4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Затвердження звiту та 

висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства.  

8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.  

9.Про внесення змiн до статуту Товариства. 

10.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 

11.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 



12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

13.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами 

Наглядової ради. 

14.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

15.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

16.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

17.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови 

договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ <Альфа-Банк>.  

18.Про схвалення та/або вчинення правочинiв. 

До перелiку питань порядку денного в порядку, встановленому ст. 38 

Закону України "Про акцiонернi товариства", акцiонером, який володiє 

83,33% статутного капiталу ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" була внесена 

пропозицiя включити в бюлетень для голосування з сiмнадцятого питання 

порядку денного - "Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови 

договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ "Альфа-Банк" рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", якi оголошенi на 

05 квiтня 2018 року, додатковий проект рiшення та надано вiдповiдний 

проект рiшення. Пропозицiя акцiонера вiдповiдала вимогам Закону України 

"Про акцiонернi товариства" i була включена до проектiв рiшень з питань 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 

За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi 

рiшення:  

Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Кузьмарук 

Галина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, 

Сухомлин Алла Анатолiївна, Шурин Ольга Петрiвна, Степаненко Олена 

Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович. 

2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної 

комiсiї - Кузьмарук Галина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: 

Корицька Iнна Анатолiївна, Сухомлин Алла Анатолiївна, Шурин Ольга 

Петрiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович  з 

моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв - 

представника акцiонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйова Юрiя 

Юрiйовича, та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв - представника 

акцiонера ТОВ "СЛУЖБА ТЕХНIЧНОГО КОНТРОЛЮ" Глазової Ольги 

Валерiанiвни, уповноважених рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол вiд 13 лютого 2018 р.). 

2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний 

регламент: 

- для доповiдi по питанню <Звiт Правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства> - до 20 

хвилин;  

- для доповiдi по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; 



- усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз 

зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних 

йому акцiй; 

- вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. 

3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних 

зборiв акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного 

вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог 

чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв. 

Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: 

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2017 роцi та 

висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 

2017 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (в т.ч. баланс, звiт про 

фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових 

коштiв, примiтки до звiту). 

Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: 

Чистий прибуток, отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2017 

роцi направити: 

- 40 013 058,96 грн. - на виплату дивiдендiв; 

- решту - на накопичення нерозподiленого прибутку. 

Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного: 

1. Затвердити суму рiчних дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 40 013 

058,96 грн., дивiденд, який припадає на одну просту iменну акцiю з 

дивiдендної суми складає 0,47 грн. 

2. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України в 

порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. 

Прийнятi рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: 

1.Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", виклавши його в новiй редакцiї.  

2.Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та 

здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" з 

правом передоручення. 

Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного: 

1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", 

Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положення про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", виклавши їх в новiй редакцiї. 

2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв 



ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", 

Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положення про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та ввести в дiю з моменту державної 

реєстрацiї нової редакцiї статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї 

Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положення про 

Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" та Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО". 

Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному 

складi. 

Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

1. Лавренка Миколу Миколайовича; 

2. Судака Iгоря Олександровича; 

3. Зоммера Анатолiя Еммануїловича; 

4. Iвасенка Григорiя Iвановича; 

5. Маслову-Левченко Марину Анатолiївну; 

6. Санченка Юрiя Миколайовича; 

7. Грабову Людмилу Володимирiвну. 

Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради 

Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному 

складi. 

Прийняте рiшення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

1) Кудiнову Олену Вiкторiвну; 

2) Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну; 

3) Борисюк Юлiю Олександрiвну; 

4) Мельник Iрину Володимирiвну; 

5) Ракову Олену Сергiївну. 

Прийнятi рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:  

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї 

Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з 



Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Прийняте рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки 

№258-П/13 вiд 08 жовтня 2013 року (надалi - Договiр поруки), укладеним в 

забезпечення виконання у повному обсязi зобов'язань ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА" (надалi - Боржник) перед Публiчним акцiонерним товариством 

"Альфа-Банк" (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 

№19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року  (надалi - Кредитний договiр), у зв'язку 

iз збiльшенням строку дiї кредитної лiнiї, вiдкритої Боржнику вiдповiдно до 

Кредитного договору, не бiльше нiж до "01" лютого 2021 року (включно). 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому 

числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi 

Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни 

Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини 

(траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною 

лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi, 

штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з Кредитним 

договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство 

поручиться згiдно з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є 

пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують 

окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука 

залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство 

буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з 

урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржника 

за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на будь-яку змiну редакцiї пунктiв Договору поруки, 

викладених у рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

23.07.2013 р. (витяг з протоколу вiд 23.07.2013р.), позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 11.08.2015 р. (протокол вiд 11.08.2015р.), 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016 р. (протокол вiд 

25.03.2016р.) та на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами 

Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язкiв, що 

виникли/виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитного 

договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. 

збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або строки/термiни 

повернення траншiв та/або Кредиту (його частини) та/або 

строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород та/або 

встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку 

право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового 

виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, 

безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

4.Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати 

та змiнювати решту умов Додаткової угоди, що не визначенi цим рiшенням, 

та пiдписати Додаткову угоду вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в 

решту умов договору поруки №258-П/13 вiд 08 жовтня 2013 року та 



пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що 

будуть укладатися в майбутньому. 

Прийнятi рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття 

рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з 

дати прийняття цього рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а 

саме: 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю 

кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому 

попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; 

- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю 

кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому 

попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 

2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує 

його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, 

кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на 

пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої 

граничної вартостi. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2018 роцi не проводилися. 

 

 

 

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) 

 

 

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) 

д/в 



 

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) 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.09.2016р.У звiтному 

2018роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв  не проводилися. 

Порядок денний позачергових загальних зборiв, якi були оголошенi  на 

23.01.2019р.: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), 

припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.2.Про порядок 

проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3.Про 

призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 

 

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  

- 

Інше (зазначити) 

У звiтному 2018роцi 

позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв  не 

проводилися. 

Iнiцiатором скликання 

позачергових 

загальних зборiв, якi 

були оголошенi  на 

23.01.2019р., був 

виконавчий орган 

(Правлiння 

Товариства). 



 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: У звiтному 2018роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", якi були скликанi на 23 сiчня 

2019 року, не вiдбулися, у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 6 

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) В складi Наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: В складi Наглядової ради 

комiтети не створювались. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складi 

Наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Лавренко Микола 

Миколайович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V.  

Судак Iгор Олександрович член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V.  

Зоммер Анатолiй 

Еммануїлович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V. 

Iвасенко Григорiй 

Iванович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%.  



Маслова-Левченко 

Марина Анатолiївна 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V.  

Санченко Юрiй 

Миколайович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V. 

Грабова Людмила 

Володимирiвна 

член Наглядової ради  X 

Опис: Посадова особа є представником акцiонера Washington Holdings 

B.V. 

 

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) 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 

особа.Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям 

професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти, 

професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та 

iнших характеристик, необхiдних для виконання обов'язкiв 

передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.  

Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) 

може бути фiзична особа, обрана членом Наглядової ради 

Товариства, яка вiдповiдає вимогам, встановленим 

Законом.Членами Наглядової ради не можуть бути: народнi 

депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники 

центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 

мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, 

посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 

Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли 

вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами 

держави та представляють iнтереси держави або територiальної 

громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства; 

особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким 

займається й Товариство;особи, якi мають не зняту або 

непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи 

господарськi злочини. 

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  X 



внутрішніх документів акціонерного товариства 

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) 

д/в 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом звiтного року проводилися засiдання Наглядової ради.  

В 2018 роцi на засiданнях Наглядової ради: було обрано Голову Наглядової ради з числа членiв 

Наглядової ради; погоджувалися питання укладення Товариством договорiв, суми яких 

перевищують граничний рiвень, який вiдноситься до компетенцiї Правлiння Товариства; була 

ухвалена Iнвестицiйна програма на 2018 рiк та Iнвестицiйна програма на 2019 рiк; погоджувалося 

списання основних засобiв, якi втратили своє виробниче призначення; визначався представник 

для участi у Загальних зборах членiв Оптового ринку електричної енергiї України та кандидат на 

роль голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної енергiї України; розглядалися та 

затверджувалися змiни до органiзацiйної структури ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"; розглядалися 

питання покладання виконання обов'язкiв у перiоди вiдсутностi Голови Правлiння; здiйснювався 

контроль за дiяльнiстю Правлiння; приймалося рiшення про створення суб'єкта господарювання, 

який виконуватиме функцiї електропостачальника в рамках виконання вимог Закону України 

"Про ринок електричної енергiї"; приймались рiшення про придбання, вiдчуження часток, паїв та 

про вихiд Товариства зi складу учасникiв (засновникiв) юридичних осiб; приймались рiшення про 

обрання оцiнювача майна Товариства; розглядалися питання, пов'язанi з призначенням суб'єкта 

аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства за 2018 рiк; приймалися рiшення з органiзацiї та пiдготовки рiчних та позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв та iншi питання. 

 

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) 

Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до 

договорiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Склад виконавчого органу: 

Голова правлiння: Невмержицький Сергiй 

Миколайович 

Члени правлiння: Красiнський Iгор 

Вiкторович, Помадовський Роман Леонiдович, 

Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть 

виконавчого органу, в складi якої передбачено 

розкриття функцiональних обов'язкiв 

виконавчого органу, не є обов'язковим для 

приватного акцiонерного товариства (у 



Муха Юрiй Михайлович, Степанчук Олена 

Володимирiвна, Ахромкiн Андрiй 

Олександрович.  

вiдповiдностi до вимог "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 

вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i 

доповненнями). 

Опис Протягом 2018 року Правлiння проводило свої 

засiдання не рiдше одного разу в мiсяць, 

вiдповiдно до Положення про Правлiння 

ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", без порушень 

визначеної процедури. Рiшення на засiданнях 

приймалися шляхом голосування, при цьому 

кожен член Правлiння мав один голос. 

Протягом 2018 року на засiданнях Правлiння 

приймались рiшення, пов'язанi з поточною 

господарською дiяльнiстю Товариства, 

зокрема: iнiцiювалося перед Наглядовою 

радою створення юридичної особи - 

електропостачальника вiдповiдно до Закону 

України "Про ринок електричної енергiї", 

затверджувалась Програма вiдповiдностi 

оператора системи розподiлу ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" та внутрiшнi розпорядчi 

документи з метою виконання вимог Закону 

України "Про ринок електричної енергiї"; 

розглядались звiти технiчного i комерцiйного 

департаментiв за приймались рiшення за 

наслiдками розгляду звiтiв; розглядались 

питання про звернення до Наглядової Ради 

Товариства щодо погодження укладення 

договорiв, суми яких перевищують граничний 

рiвень, що вiдноситься до компетенцiї 

правлiння; розглядались питання, пов'язанi iз 

списанням основних засобiв Товариства; 

приймались рiшення, пов'язанi з 

призначенням суб'єкта аудиторської 

дiяльностi для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi Товариства (про 

формування персонального складу Комiтету з 

призначень аудиторiв; про проведення 

конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi; розглядались звiт Комiтету з 

призначень аудиторiв про висновки процедури 

вiдбору та обгрунтованi рекомендацiї щодо 

призначення суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi; iнiцiювалося скликання 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв для 

прийняття рiшення про призначення суб'єкта 

аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства); приймались рiшення про надання 

матерiальної допомоги працiвникам 



Товариства, про надання благодiйної 

допомоги стороннiм юридичним та фiзичним 

особам та iншi питання. 

 

Примітки 
д/в  

 

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 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  10 

 

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 
ні так 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 так ні ні ні 



розміщення власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

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)  так 

 

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) д/в 

 

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

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-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні 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) 

д/в 

 

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) 

д/в 

 

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 Washington Holdings B. V. 34121094 83,326722 

 

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 

85 134 168 819 009 Пункт 10 Роздiлу VI "Прикiнцевi та 

перехiднi положення" Закону 

України "Про депозитарну систему 

України". Згiдно п. 10 Роздiлу VI 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" вiд 06.07.2012р. № 

5178-VI, 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 

13.10.2014 



власного iменi або здiйснити переказ 

прав на цiннi папери на свiй рахунок 

в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. У разi 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 

85 134 168 284 Наказ ДКЦПФР вiд 12.03.2010р. № 

267 "Про анулювання лiцензiї на 

провадження професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку" (анульовано 

лiцензiю на провадження 

професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарної 

дiяльностi, а саме депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 

серiї АВ N 376782 вiд 19.10.2007, 

видану АКЦIОНЕРНОМУ 

КОМЕРЦIЙНОМУ БАНКУ 

"ТРАНСБАНК" (03150, мiсто Київ, 

вул. Фiзкультури, буд. 9; 

iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 16293211), на пiдставi листа 

Нацiонального банку України щодо 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та 

початку процедури лiквiдацiї 

АКЦIОНЕРНОГО 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ТРАНСБАНК" згiдно з постановою 

Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 01.03.2010 N 101) 

12.03.2010 

 

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 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства (голови та членiв Наглядової 

ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї) передбачений Статутом Товариства, Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положенням про Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". 

Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв 

Товариства термiном на три роки. Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник 

акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у 

будь-який час. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження 

вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває 

повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера 

(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.  

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

члена (членiв) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членiв) Наглядової ради. 

Дане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) 

обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. 

Пiдстави та умови дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради без рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням 

про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з вiдповiдним членом 

Наглядової ради. 

Без рiшення Загальних зборiв Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються 

достроково: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера. 

6) в iнших випадках, що передбаченi чинним законодавством України. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 

переобрати Голову Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння Товариства 

Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження 

членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження 

будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради. 

У разi необхiдностi на мiсце члена Правлiння, повноваження якого достроково припинилися, 

Наглядова рада обирає нового члена Правлiння. У цьому випадку, до моменту обрання нового 

члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжує виконувати свої повноваження. Повноваження члена 

Правлiння припиняються достроково: 

1)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

2)в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я; 

3)у випадках передбачених контрактом; 

4)за рiшенням Наглядової ради; 

5)в iнших випадках, передбачених законодавством України. 

Пiдстави припинення повноважень члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом 

Товариства та контрактом з вiдповiдним членом Правлiння. 



Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння 

припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення 

Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 

Обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних 

осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, не входять до кола обмежень, встановлених чинним 

законодавством України, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв Товариства. Рiшення про 

обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами. Рiшення 

Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень приймається тiльки стосовно всiх 

членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною 

Загальним зборам Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який 

час, повiдомивши про це Товариство письмово. 

Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються 

достроково у разi: 

1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм, важка 

хвороба тощо); 

2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це 

Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня; 

3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я; 

4) в разi прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю про неналежне виконання членом Ревiзiйної 

комiсiї своїх обов'язкiв; 

5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України. 

6) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з 

числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна 

комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї. 

Порядок прийняття та звiльнення з роботи головного бухгалтера.  

Призначення на посаду головного бухгалтера здiйснюється за погодженням iз Наглядовою радою 

ПрАТ "Рiвнеобленерго" у вiдповiдностi до вимог трудового законодавства. Перемiщення та 

звiльнення з посади здiйснюється у вiдповiдностi до вимог трудового законодавства.  

ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не розкриває iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, 

якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, оскiльки у 

вiдповiдностi до вимог ст.40 Закону України "про цiннi папери та фондовий ринок" та 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням 

НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями), приватне акцiонерне товариство 

(щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю) не зобов'язане 

розкривати цю iнформацiю. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО":  

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенцiї Наглядової ради: 

-вимагати вiд Правлiння Товариства будь-якi пояснення, що стосуються операцiйної дiяльностi 

Товариства, зокрема у виглядi регулярної, або нерегулярної звiтностi, обсяг та форми якої 

встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правлiння; 



-приймати рiшення та затверджувати проекти документiв з питань, що вiдносяться до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства; 

-вiдкладати прийняття рiшення з питань, що розглядаються, та вiдправляти наданi матерiали на 

доопрацювання; 

-надавати Правлiнню i Загальним зборам рекомендацiї щодо розгляду питань, остаточне 

прийняття рiшень по яких не входить до компетенцiї Наглядової ради; 

-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Правлiння, iнших колегiальних органiв 

Товариства та його спiвробiтникiв; 

-запрошувати на свої засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Наглядової 

ради та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю; 

-виносити на розгляд Загальних зборiв, Правлiння, комiтетiв Наглядової ради рекомендацiї та 

пропозицiї щодо питань, що входять до компетенцiї Наглядової ради; 

-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Наглядової 

ради, по питаннях, що вiдносяться до її компетенцiї; 

-вимагати пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на засiданнях Наглядової ради; 

-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; 

-бути присутнiми на засiданнях Правлiння. 

Голова Наглядової ради:  

-керує та органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи; 

-скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 

-вiдкриває Загальнi збори; 

-органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; 

-забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв 

та Наглядової ради; 

-видає обов'язковi для виконання всiма членами Наглядової ради, Правлiнням та працiвниками 

Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї; 

-органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до 

складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки мiж Наглядовою радою та з iншими 

органами i посадовими особами Товариства; 

-пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря; 

-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради спрямованi на 

досягнення мети Товариства.  

При виконаннi повноважень, що передбаченi вище, Голова Наглядової ради має право: 

-вимагати та отримувати вiд членiв Правлiння та iнших працiвникiв Товариства надання 

будь-яких документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, а також необхiдних пояснень; 

-брати участь у засiданнях Правлiння та iнших органах Товариства без права голосу та без 

втручання в хiд засiдання; 

-пiдписуватись на листах пiдготовлених на фiрмових бланках Товариства, що не мiстять 

фiнансових зобов'язань. 

Члени Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства.  

Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в 

Товариствi.  

Члени Наглядової ради повиннi:  

-виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства;  

-брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв;  

-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;  

-не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; 

-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного 

законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. 

Члени Наглядової ради зобов'язанi зберiгати комерцiйну таємницю, а також iншу конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала їм вiдома в ходi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. 



Члени Наглядової ради повиннi брати участь у її роботi i голосувати особисто. 

Повноваження голови та членiв Правлiння Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО":  

Члени Правлiння мають право в межах компетенцiї Правлiння: 

-вимагати вiд усiх працiвникiв Товариства виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради 

Товариства; 

-iнiцiювати проведення Ревiзiйною комiсiєю Товариства спецiальної перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

-приймати рiшення та затверджувати акти, що регулюють дiяльнiсть Товариства, вiдповiдно до 

вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення; 

-вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; 

-вiдкладати рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi Правлiння, та вiдправляти наданi 

матерiали на доопрацювання; 

-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Наглядової ради та iнших колегiальних органiв 

Товариства та його працiвникiв, в тому числi представника трудового колективу, який вiд iменi 

трудового колективу пiдписав колективний договiр; 

-запрошувати на свої засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Правлiння та 

отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю; 

-виносити на розгляд Наглядової ради, її комiтетiв, Загальних зборiв Товариства рекомендацiї та 

пропозицiї щодо питань, якi входять до компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв 

Товариства; 

-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Правлiння, по 

питаннях, що вiдносяться до його компетенцiї; 

-вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на 

засiданнях Правлiння; 

-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства; 

-бути присутнiми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скликає Загальнi 

збори Товариства. 

Окрiм Голови Правлiння, один iз членiв Правлiння надiляється додатковими повноваженнями 

дiяти вiд iменi Товариства в усiх судах України на пiдставi Статуту Товариства з усiма правами, 

передбаченими для позивача, вiдповiдача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, 

стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи). Визначення члена Правлiння 

на представництво iнтересiв в судах усiх юрисдикцiй (самопредставництво юридичної особи) та 

делегування йому вiдповiдних повноважень здiйснюється рiшенням Правлiння. 

Голова Правлiння: 

-органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань 

Правлiння; 

-вiдповiдно до наданих повноважень, керує поточною дiяльнiстю Товариства та несе персональну 

вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи;  

-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з юридичними i 

фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування як в Українi, так 

i за її межами; 

-у межах своєї компетенцiї вирiшує всi питання виробничо-господарської дiяльностi; 

-видає довiреностi вiд iменi Товариства; 

-здiйснює оперативно-технологiчне управлiнням Товариством; 

-вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства з 

урахуванням обмежень встановлених дiючим Статутом та рiшеннями Наглядової ради; 

-встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд iменi 

Товариства;  

-розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуту та чинного 



законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; 

-вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї; 

-пiдписує всi документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, 

визначених Статутом; 

-пiдписує звiти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та iншу звiтнiсть, 

встановлену чинним законодавством; 

-вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу 

Правлiння, керiвних осiб та головного бухгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх 

пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 

-погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язкiв на час 

тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо); 

-видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; 

-наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх 

переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi 

стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi;  

-призначає та звiльняє за погодженням з комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, уповноважену особу з питань вiдповiдностi; 

-затверджує програму вiдповiдностi; 

-затверджує штатний розпис Товариства; 

-визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами, що 

знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; 

-затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

-вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

-приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 

-розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження; 

-може делегувати окремi свої повноваженням працiвникам Товариства;  

-пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру; 

-затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи, 

затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння;  

-забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил внутрiшнього 

трудового розпорядку; 

-забезпечує захист комерцiйної таємницi Товариства вiдповiдно до законiв України;  

-органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним 

законодавством України; 

-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням 

Наглядової ради та Правлiння. 

Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi 

Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом. 

Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього 

одержання рiшення (згоди) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: вчиняти значний правочин, 

ринкова вартiсть майна або послуг за яким, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; вчиняти правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, 

у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством. 

Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього 

одержання рiшення (згоди) Наглядової ради: вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; вчиняти правочин, щодо якого є 

заiнтересованiсть, у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством; 

вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рiшення про їх обов'язкове 

попереднє погодження. 

Члени Правлiння повиннi дiяти в iнтересах Товариства та ставити iнтереси Товариства вище 



власних. 

Члени Правлiння мають неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi.  

Члени Правлiння повиннi:  

-розумiти та виконувати свої службовi обов'язки, усвiдомлюючи основнi профiлi ризику в 

Товариства;  

-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;  

-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм та положень 

чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Правлiння; 

-негайно доповiдати Наглядовiй радi Товариства про iстотнi випадки недотримання 

законодавства України та внутрiшнiх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик 

юридичних або регуляторних санкцiй, суттєвих фiнансових збиткiв або можуть зашкодити 

репутацiї Товариства), а також про конфлiкт iнтересiв. 

Члени Правлiння повиннi повнiстю розкрити свої конфлiкти iнтересiв i не повиннi 

використовувати власну посаду в особистих iнтересах за рахунок Товариства (включаючи 

шахрайську поведiнку та ведення бiзнесу iз самим собою).  

Члени Правлiння мають уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiдвiд вiд участi 

в прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв. 

Члени Правлiння повиннi дiяти спокiйно, з усвiдомленням й почуттям моральної 

вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством i 

приймати виваженi рiшення на пiдставi всiєї необхiдної iнформацiї. 

Повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" органiзацiйними формами роботи 

Ревiзiйної комiсiї є плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю 

роботи Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право в межах своєї компетенцiї: 

-вимагати вiд посадових осiб Товариства надання всiх документiв, необхiдних для проведення 

перевiрок та розслiдувань; 

-вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; 

-брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства ; 

-проводити службовi розслiдування; 

-вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Наглядової ради питання 

стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства; 

-вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 

-бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу; 

-вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв 

апарату Товариства; 

-залучати до проведення перевiрок незалежних аудиторiв та експертiв; 

-отримувати плату за виконання обов'язкiв у розмiрах та порядку, встановленому Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства та у вiдповiдностi з договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та 

головує на них; доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй 

радi Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: 

-проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, який подається Правлiнням, а також каси та 



наявнiсть майна; 

-розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi 

затверджувати звiт та баланс; 

-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення 

загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi 

виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства; 

-не пiзнiше нiж за один мiсяць до скликання Загальних зборiв розпочати перевiрку дiяльностi 

Товариства, стан грошових коштiв та майна, а також ревiзiю таких що вiдносяться до звiту i 

балансу, книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам для їх 

подальшого подання Загальним зборам акцiонерiв; 

-зберiгати комерцiйну таємницю Товариства, не розголошувати вiдомостi, якi є конфiденцiйними 

i до яких члени Ревiзiйної комiсiї мають доступ при виконаннi своїх функцiй. 

Повноваження головного бухгалтера Товариства. 

У вiдповiдностi до Положення про бухгалтерiю, посадової iнструкцiї головному бухгалтеру 

головний бухгалтер забезпечує органiзацiю роботи бухгалтерiї i дотримання правил 

бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi та виконує такi обов'язки:  

-Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiковi полiтики, виходячи зi 

структури та галузевих особливостей дiяльностi Товариства; 

-Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого Плану рахункiв, форм та первинних 

документiв, правил кореспонденцiї рахункiв, розробки форм документiв внутрiшньої 

бухгалтерської звiтностi; 

-Бере участь у формуваннi постановки завдань або окремих їх етапiв, що вирiшуються за 

допомогою системи САП, визнає можливiсть використання готових проектiв, що дозволяють 

створювати обгрунтованi системи обробки бухгалтерської та податкової iнформацiї, формування 

звiтностi; 

-Здiйснює контроль правильностi, своєчасностi нарахування зобов'язань по податках та зборах до 

бюджетiв всiх рiвнiв; 

-Здiйснює контроль за правильнiстю та своєчаснiстю складання податкової, фiнансової звiтностi, 

звiтностi до НКРЕКП, управлiнської та iншої звiтностi в межах функцiональних обов'язкiв; 

-Перевiряє правильнiсть застосування Плану рахункiв та правил вiдображення господарських 

операцiй вiдповiдно до всiх статей фiнансової звiтностi: Ф-1 " Баланс ( Звiт про фiнансовий стан)", 

Ф-2 "Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд)", Ф-3 "Звiт про рух грошових 

коштiв", Ф-4 "Звiт про власний капiтал", iнших складових до рiчної фiнансової звiтностi; 

-Здiйснює контроль за своєчасним поданням звiтностi до НКЦПФР, НКРЕКП, органiв 

Статистики та iншим користувачам звiтностi; 

-Надає роз'яснення, консультацiї щодо правил ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до 

МФСО та МСФЗ, податкового облiку, у вiдповiдностi до Податкового кодексу України та 

нормативних актiв України. 

-Постiйно знайомиться та вивчає новi нормативно-методичнi та довiдковi документи з питань 

ведення бухгалтерського та податкового облiку, вносить пропозицiї щодо впровадження їх на 

товариствi та доводить їх до працiвникiв бухгалтерiї; 

-Забезпечує розподiл функцiй мiж працiвниками бухгалтерiї, бере участь у розробцi перелiку та 

присвоєння ролей користувачiв системи САП i забезпечує в установленому порядку контроль за 

розподiлом транзакцiй системи САП, що вiдносяться до функцiй працiвникiв бухгалтерiї з питань 

бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi; 

-Здiйснює контроль за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Товариства до рiчного 

фiнансового звiту; 

-Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової, трудової та 



виконавчої дисциплiни; 

-Забезпечує прийомку - передачу справ при звiльненнi працiвникiв бухгалтерiї; 

-Виконує розпорядження директора фiнансового та Голови правлiння в межах функцiональних 

обов'язкiв; 

-Надає методологiчнi консультацiї по веденню бухгалтерського облiку згiдно чинного 

законодавства, вiдповiдно до МФСО та МСФЗ, нормативних актiв, постанов, внутрiшнiх 

розпоряджень та полiтик ; 

-Виконує зобов'язання щодо збереження комерцiйних таємниць Товариства; 

-Виконує вимоги нормативної документацiї iнтегрованої системи управлiння; 

-Визначає необхiднiсть задач i надає пропозицiї по реалiзацiї iнтегрованої Полiтики. 

-Визначає i/або переглядає вимiрнi показники по реалiзацiї Полiтики, цiлей i задач iнтегрованої 

системи. 

-Забезпечує та перевiряє знання працiвникiв щодо вимог нормативної документацiї iнтегрованої 

системи управлiння, в тому числi екологiчнi аспекти, ризики, дiї у випадку виникнення аварiйних 

ситуацiй. 

-Виконує корегуючi, попереджуючi дiї, якi стосуються пiдроздiлiв, процесiв. 

-Забезпечує соцiальну, соцiально - професiйну, соцiально - виробничу адаптацiю нових 

працiвникiв. 

-Забезпечує виконання вимог по управлiнню нормативною документацiєю iнтегрованої системи 

управлiння. 

-Забезпечує знання i розумiння працiвниками Товариства системи оцiнки роботи товариства в 

цiлому, так i працiвника, i також фактори, якi впливають на їх величину. 

-Забезпечує виконання встановлених правил по iнформуванню всiх зацiкавлених сторiн з питань 

функцiонування iнтегрованої системи управлiння. 

-Виконує вимоги правил охорони працi (ОП), системи управлiння охороною працi (СУОП), 

технiчної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) згiдно законодавства та стандартiв 

України. Умiє користуватися первинними засобами пожежогасiння.  

-Дотримується у своїй дiяльностi полiтики ПрАТ " Рiвнеобленерго" з охорони працi (ОП), правил 

технiчної безпеки (ПТБ) та правил пожежної безпеки (ППБ); 

-Виконує вимоги нацiонального законодавства України та корпоративних стандартiв у галузi 

охорони навколишнього середовища; 

-Органiзовує виконання робiт щодо облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi 

персональних даних в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл. Здiйснює контроль 

за дотриманням працiвниками структурного пiдроздiлу законодавства України з питань 

персональних даних фiзичних осiб та встановленого в Товариствi порядку обробки персональних 

даних. 

-Виконує роботу з облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi персональних даних 

в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл. 

-Щоденно проводить монiторинг надходжень ( завдань, повiдомлень, резолюцiй, рiшень, 

розпоряджень тощо) вiд керiвництва або працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв, з якими 

взаємодiє , в програмi Outlook, OPTiMA-WorkFlow та SАР. Забезпечує якiсне, вчасне та 

ефективне виконання таких повiдомлень.  

-Дотримуватися встановлених в Товариствi правил поводження з iнформацiєю з обмеженим 

доступом (що становить комерцiйну таємницю та яка є конфiденцiйною iнформацiєю), яка 

отримується працiвником у процесi виконання ним свої посадових обов'язкiв . 

-Виконувати положення Програми вiдповiдностi оператора системи розподiлу ПрАТ 

"Рiвнеобленерго" (надалi - Програма вiдповiдностi), положень, правил, порядкiв та процедур 

передбачених Програмою вiдповiдностi. Працiвнику забороняється: 

-створювати враження (в уснiй, письмовiй, вербальнiй, вiзуальнiй, електроннiй, тощо формi) 

перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими iншими суб'єктами, що Товариство 

пов'язане з електропостачальником, що вiдокремлений у рамках вертикально iнтегрованого 



суб'єкта господарювання; 

-виконувати або надавати вказiвки (у будь-якiй формi) суб'єктiв господарювання (посадових осiб 

та працiвникiв), що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї, 

та вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, що 

стосується їх операцiйної дiяльностi та дiяльностi на ринку електричної енергiї (крiм випадкiв, 

передбачених чинним законодавством); 

-обiймати посади в органах управлiння суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з 

виробництва та/або постачання електричної енергiї, та в органах управлiння вертикально 

iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство; 

-отримувати матерiальну чи iншу вигоду вiд суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть 

з виробництва та/або постачання електричної енергiї, та вiд вертикально iнтегрованого суб'єкта 

господарювання, до складу якого входить Товариство; 

-участь у дiяльностi суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва та/або 

постачання електричної енергiї, та в органах управлiння вертикально iнтегрованого суб'єкта 

господарювання, до складу якого входить Товариство. Дана заборона встановлюється щодо 

участi у дiяльностi, пiд якою розумiється: сумiщення посад посадовими особами; наявнiсть 

корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числi у близьких родичiв; безпосереднє 

укладення правочинiв вiд iменi та в iнтересах суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють 

дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї, крiм дiй за дорученням та в 

iнтересах постачальника електричної енергiї, якi передбаченi чинним законодавством та 

необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства з розподiлу електричної енергiї (виконання 

робiт з припинення (обмеження), вiдновлення електропостачання споживачу тощо); 

-порушення iнших вимог, якi визначеннi внутрiшнiми документами Товариства та/або чинним 

законодавством. 

Здiйснювати постiйний контроль за дотриманням та виконанням Програми вiдповiдностi, 

положень, правил, порядкiв та процедур передбачених Програмою вiдповiдностi оператора 

системи розподiлу ПрАТ "Рiвнеобленерго" пiдлеглим персоналом (працiвниками пiдроздiлу). 

Головний бухгалтер надiлений всiма правами, передбаченими чинним законодавством, в тому 

числi має право: 

-В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво товариства про всi виявленi недолiки в 

дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 

-Знайомитися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 

-Вносити пропозицiї щодо удосконалення органiзацiї роботи, пов'язаної з передбаченими цiєю 

посадовою iнструкцiєю, обов'язками; 

-Використовувати оргтехнiку, зв'язок, транспорт в службових цiлях; 

-Використовувати для роботи та виконання функцiональних обов'язкiв базу даних Лiга-Закон, 

програмнi продукти САП, МЕДок, та iншi iнструменти, що встановленi i регулюються правами 

користування; 

-Отримувати вiд працiвникiв iнших структур та пiдроздiлiв необхiдну iнформацiю, первиннi 

документи, службовi подання, внутрiшнi розпорядження та регiстри з метою контролю та 

керiвництва; 

-Ознайомлюватися з Програмою вiдповiдностi, положеннями, правилами, порядками та 

процедурами передбачених Програмою вiдповiдностi; 

-Отримувати iнформацiю про суть/змiст змiн, доповнень, що вносяться до Програми 

вiдповiдностi; 

-Ознайомлюватися зi встановленим в Товариствi порядком поводження з iнформацiєю з 

обмеженим доступом ( що становить комерцiйну таємницю та яка є конфiденцiйною 

iнформацiєю). 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 



У Звiтi незалежного аудитора ТОВ "БДО", яке здiйснило обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", як пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес, за рiк, що 

закiнчився 31.12.2018 року в роздiлi "Iнша iнформацiя" зазначено: "Управлiнський персонал 

Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року.  

Iнша iнформацiя складається з наступних звiтiв: 1.Звiт про управлiння за 2018 рiк. 2.Рiчна 

iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк; Наша думка щодо фiнансової звiтностi Компанiї 

не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi 

щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище та при цьому 

розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i 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 ми доходимо висновку, що iснує 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Звiт про управлiння за 2018 рiк.Компанiя пiдготувала та оприлюднила Звiт про управлiння за 2018 

р 28 лютого 2019 року. У Звiтi про управлiння за 2018 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не 

виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора.  

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.Компанiя планує пiдготувати та 

оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк пiсля дати оприлюднення 

цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання та ознайомлення з Рiчною iнформацiєю 

емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, ми 

повiдомимо про це питання додатково тих осiб, кого надiлено найвищими повноваженнями." 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не є фiнансовою установою. 

 

 



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 

Washington Holdings B. V. 34121094 1015C, Нiдерланди, - 

р-н, Амстердам, 

Кайзерсграхт, буд.62 

70 939 512 83,326722 70 939 512 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 

Фiзичних осiб, що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй немає. 0 0 0 0 

Усього 70 939 512 83,326722 70 939 512 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 акцiї 85 134 168 0,25 Вiдповiдно до Статуту емiтента акцiонери мають право: 

на участь в управлiннi Товариством; на отримання 

дивiдендiв; на отримання у разi лiквiдацiї Товариства 

частини майна Товариства або вартостi частини майна 

Товариства; на отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства, згiдно з чинним законодавством 

та дiючими внутрiшнiми положеннями Товариства, якi 

регламентують перелiк та порядок надання iнформацiї 

акцiонерам; переважне право придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих 

акцiй; вимагати здiйснення Товариством обов'язкового 

викупу належних йому простих акцiй, у випадках, 

передбачених законом. Одна проста акцiя Товариства 

надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 

питання на Загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв 

проведення кумулятивного голосування. Окрiм прав, 

зазначених вище, акцiонери Товариства мають право: 

вийти зi складу акцiонерiв Товариства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України; 

вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв 

та Товариства;iншi права вiдповiдно до законодавства 

України. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

дотримуватись положень Статуту Товариства, iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати 

акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; сприяти Товариству у здiйсненнi його 

дiяльностi, утримуватись вiд дiй, якi можуть 

спричинити йому збитки чи зашкодити дiловiй 

репутацiї; виконувати iншi зобов'язання, визначенi 

чинним законодавством України та документами 

Товариства. Переважне право акцiонерiв Товариства на 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв 

Товариством протягом звiтного перiоду 

не здiйснювалося. Протягом звiтного 

перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi 

Товариством, не були допущенi до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру. 



придбання акцiй, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiй особi, вiдсутнє. До акцiонерiв 

Товариства не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, 

що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних 

дiй Товариством або iншими акцiонерами. 

Примітки: 

д/в 





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 

15.11.2010 42/17/1/10 Рiвненське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000097042 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 85 134 16

8 

21 283 542 100 

Опис 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, 

емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля цiнними паперами 

емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за 

межами України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй 

протягом звiтного перiоду не проводився. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго"  06 квiтня 2017року прийнято рiшення про змiну 

типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i змiну найменування Товариства. У зв'язку з цим, було 

здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, нове свiдоцтво про  реєстрацiю випуску акцiй було видане Захiдним територiальним 

управлiнням НКЦПФР 29.05.2017року, реєстрацiйний номер  42/17/1/10.        

 



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 

15.11.2010 42/17/1/10 UA4000097042 85 134 168 21 283 542 84 314 875 0 0 

Опис: 

Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдображена у вiдповiдностi до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", виданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", складеного станом на 31.12.2018року. 

 



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

у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 40 012 925,48 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0,47 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 39 713 550,96 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  31.05.2018  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  15.06.2018  

Спосіб виплати дивідендів - - через 

депозитарну 

систему 

- 

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

  13.07.2018, 

19 856 815,76 

 

20.08.2018, 

19 856 735,2 

 

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис За результатами звiтного 2018 року, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", якi вiдбулися 11 квiтня 2019 року, прийнято рiшення : "У 

зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами 

дiяльностi Товариства у 2018 роцi, на накопичення нерозподiленого прибутку, 

розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати." 

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату 

дивiдендiв (за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк) - 05.04.2018р. Дата 

прийняття Наглядовою радою ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" рiшення про 

встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядок та строк їх виплати -31.05.2018р. Порядок виплати дивiдендiв: 

виплату дивiдендiв здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв двома 

рiвними частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання 

дивiдендiв, у наступнi дати: з 01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року, з 01 

серпня 2018 року по 04 жовтня 2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв - через 

депозитарну систему України. Строк виплати дивiдендiв - з 01.07.2018року по 

04.10.2018року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв - 15 червня 2018р. 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 

вiд 05.04.2018р.- 40 013 058,96 грн. 



У звiтному 2018 роцi дивiденди виплачувались за результатами 2017 року. У 

вiдповiдностi до виданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний 

депозитарiй України" ПЕРЕЛIКУ ОСIБ, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 

ДИВIДЕНДIВ ЗА АКЦIЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ, складеного 

станом на 15.06.2018р., акцiонерам Товариства нараховано дивiдендiв в сумi 40 012 

925,48грн. Оскiльки iнформацiя щодо власникiв 284 акцiй в даному Перелiку не 

розкрита (НДУ уповноважений на зберiгання), на 284 акцiї дивiденди не 

нараховувались i не виплачувались. Вказана у графi "сума 

виплачених/перерахованих дивiдендiв,грн. у звiтному перiодi" - 39 713 550.96 грн. 

- це сума дивiдендiв, перерахованих у 2018 роцi Товариством на рахунок 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв, вiдкритий у Розрахунковому центрi з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках пiсля утримання з нарахованої 

суми дивiдендiв обов'язкових податкiв i зборiв (сума обов'язкових податкiв i зборiв 

- 299 374,52грн.). 

Виплата дивiдендiв здiйснена двома частками шляхом перерахування  на рахунок 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв, вiдкритий у Розрахунковому центрi з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках: 

-13.07.2018р. - 19 856 815.76 грн.; 

-20.08.2018р.-  19 856 735.20 грн. 

 

  

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 481 906 
1 538 06

3 
332 332 1 482 238 

1 538 39

5 

  будівлі та споруди 1 083 630 
1 138 39

5 
0 0 1 083 630 

1 138 39

5 

  машини та обладнання 316 176 315 678 0 0 316 176 315 678 

  транспортні засоби 23 893 30 047 332 332 24 225 30 379 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 58 207 53 943 0 0 58 207 53 943 

2. Невиробничого 

призначення: 
304 278 0 0 304 278 

  будівлі та споруди 296 273 0 0 296 273 

  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 0 0 0 0 0 0 

  інші 8 5 0 0 8 5 

Усього 1 482 210 
1 538 34

1 
332 332 1 482 542 

1 538 67

3 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами):Група "Будiвлi та споруди" - строк корисного використання 

20-40 рокiв; Група "Машини та обладнання" - 7-20 рокiв; Група 

"Транспортнi засоби" - 5-20 рокiв, Група "Iншi" - 0-10 рокiв. 

Орендованi основнi засоби облiковуються за балансом за оцiночною 

вартiстю, що зазначена в договорi оренди. В графi <Основнi засоби, 

всього> наведено залишкову вартiсть власних та орендованих основних 



засобiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2018р. - 3 998 824 тис.грн.,  

станом на 31.12.2018 р. - 4 198 792 тис.грн. Ступiнь зносу основних 

засобiв станом на 31.12.2018р. - 33 %. Ступiнь використання основних 

засобiв - до повного зносу. Сума нарахованого зносу станом на 

31.12.2018р. - 2 660 451 тис.грн. Iнша iнформацiя щодо обмежень на 

майно емiтента розкрита в примiтках до  фiнансової звiтностi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 430 290 1 376 417 

Статутний капітал (тис.грн) 21 284 21 284 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

21 284 21 284 

Опис *Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно 

з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 17 листопада 2004 р. №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190 та 1200 

активу Балансу Товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1). Розраховуємо суму 

зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690 ПАСИВУ Балансу (S2). Вартiсть чистих 

активiв визначається як S1-S2 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного 

Кодексу України. Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам закону. 

 

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 581 454 X X 

у тому числі:  

Короткостроковi кредити банку 26.05.2017 166 130 10,5 04.01.2019 

Короткостроковi кредити банкiв 10.11.2016 415 324 9 08.02.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 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 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 14 787 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 491 315 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 087 556 X X 

Опис Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi за: облiгацiями, 

за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за 

векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Зобов'язання по 

фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi вiдсутнi. 

 



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 Постачання та 

передача 

електроенергi

ї 

0 0 0 1599498 тис.кВт/год 2405648 95,68 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть реалiзованої 

купованої електроенергiї 

78,8 

2 Амортизацiя 6,2 

3 Виробничi витрати на оплату 

працi 

7,5 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 

7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

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) 591-04-00 

Факс (044)4825201 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Центральний депозитарiй забезпечує 

формування та функцiонування системи 

депозитарного облiку цiнних паперiв. 

Товариством з ПАТ "НДУ" укладено 

договiр на обслуговування випускiв 

№ОВ-3498 вiд 04.02.2014 р. Змiн 

протягом звiтного року не вiдбувалось. 

В графах "номер" та "дата видачi" 

лiцензiї або iншого документу на вид 

дiяльностi вказанi реквiзити рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку: № 2092 вiд 

01.10.2013року, яким зареєстрованi 

"Правила Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Пiдприємство 

"Росан-Цiннi Папери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22335534 

Місцезнаходження 79066, Україна, Львівська обл., 

Сихiвський р-н, м. Львiв, 

ВУЛ.МАНАСТИРСЬКОГО, будинок 

2А 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263310 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон (032)2948776 

Факс (032)2948775 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Згiдно договору надаються послуги по 

зберiганню та облiку цiнних паперiв 

власникiв iменних цiнних паперiв 

випуску, що дематерiалiзований. 

Протягом звiтного перiоду Товариство 

депозитарну установу не змiнювало. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, Солом'янський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГIВСЬКА, 

будинок 154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 198582 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502-67-37 

Факс (044) 502-67-30 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв 

Опис У вiдповiдностi до умов договору 

надаються послуги iз страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, Подiльський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, 

будинок 40 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 641976 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2010 

Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 

Факс (044) 417-16-15 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис У вiдповiдностi до умов договору 

надаються послуги iз страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20197074 

Місцезнаходження 49070, Україна, Дніпропетровська обл., 

Центральний р-н, м. Днiпро, ВУЛИЦЯ 

АНДРIЯ ФАБРА, будинок 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056)3703044 

Факс (056)3703045 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Дiяльнiсть не потребує лiцензування. 

Свiдоцтво № 2868 вiд 23.04.2002р. про 

включення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв, видане 

Аудиторською палатою України. 

Протягом звiтного перiоду надавались 

послуги з аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства, складеної за перiод з 

01.01.2017р. по 31.12.2017р. вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Ф.К. ТИТАН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36482829 

Місцезнаходження 01033, Україна, Голосiївський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 807/16 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2016 

Міжміський код та телефон (067)8334956 

Факс д/н 

Вид діяльності Iнша професiйна, наукова та технiчна 

дiяльнiсть, н. в. i. у. 

Опис Протягом звiтного перiоду Товариству 

надавались послуги з проведення 

незалежної оцiнки майна та майнових 

прав. ТОВ "Ф.К. ТИТАН" здiйснювало 

свою дiяльнiсть на пiдставi сертифiкату 

суб'єкта оцiночної дiяльностi № 807/16 

вiд 13.10.2016р., виданого Фондом 

державного майна України. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 

ФIРМА "УКРПРАВО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22925684 

Місцезнаходження 01004, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, БУЛЬВАР 

ШЕВЧЕНКА/ВУЛ.ПУШКIНСЬКА, 

будинок 5-7/29 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)4991340 

Факс (044)499-13-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Дiяльнiсть не потребує лiцензування. 

Протягом звiтного перiоду Товариству 

надавались консультацiйнi послуги з 

юридичних питань.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31810610 

Місцезнаходження 01601, Україна, Печерський р-н, м.Київ, 

ПРОВУЛОК ГОСПIТАЛЬНИЙ, 

будинок 4-Б, кiмната 238 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263431 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 494 43 73 

Факс (044) 494 43 73 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ"  надає послуги з 

вiдкриття та обслуговування рахунку у 

цiнних паперах ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", проводить 

депозитарнi операцiї за рахунком у 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032129 

Місцезнаходження 01001, Україна, Печерський р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ГОСПIТАЛЬНА,будинок 

12-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 286660 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 426 43 86 

Факс (044)247 85 68 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" надає 

послуги з вiдкриття та обслуговування 

рахунку у цiнних паперах ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", проводить 

депозитарнi операцiї за рахунком у 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

АНТОНОВИЧА, будинок 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 4983815 



Факс (044) 2875673 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис У звiтному 2018 роцi ДУ "АРIФРУ" 

надавала емiтенту послуги з 

iнформацiйно-технiчної пiдтримки 

учасникiв системи розкриття 

iнформацiї.   

На пiдставi отриманих 18 лютого 2019 

року Свiдоцтв про включення до 

Реєстру осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку, Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" надає  емiтенту 

послуги з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку та подання звiтностi 

до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

Територія Рівненська область, м.Рiвне за КОАТУУ 5610100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Передача електроенергії за КВЕД 35.12 

Середня кількість працівників: 1812 

Адреса, телефон: 33013 м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71, (0362) 69-42-59 

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 2 562 2 281 

    первісна вартість 1001 30 163 29 845 

    накопичена амортизація 1002 ( 27 601 ) ( 27 564 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 260 19 201 

Основні засоби 1010 1 482 210 1 538 341 

    первісна вартість 1011 3 998 824 4 198 792 

    знос 1012 ( 2 516 614 ) ( 2 660 451 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    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 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 205 376 166 659 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 454 220 

Усього за розділом I 1095 1 708 862 1 726 702 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 22 892 25 560 

Виробничі запаси 1101 22 836 25 509 

Незавершене виробництво 1102 56 51 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 92 444 124 609 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 28 075 819 

    з бюджетом 1135 3 291 431 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 640 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 449 2 307 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 478 084 526 240 

Поточні фінансові інвестиції 1160 4 534 21 459 

Гроші та їх еквіваленти 1165 50 553 45 352 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 50 256 44 720 

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 40 250 44 367 

Усього за розділом II 1195 721 572 791 144 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 430 434 2 517 846 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21 284 21 284 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 -5 569 -790 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 321 5 321 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 355 381 1 404 475 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 376 417 1 430 290 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 166 078 152 386 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 421 008 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 5 974 7 721 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 974 7 721 

Цільове фінансування 1525 48 49 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 593 108 160 156 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 168 403 581 454 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 11 778 102 499 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 248 14 787 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 5 570 

    розрахунками зі страхування 1625 1 369 2 855 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 341 6 903 

    одержаними авансами 1635 224 992 164 985 

    розрахунками з учасниками 1640 1 319 1 319 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 6 885 8 146 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 38 574 44 452 

Усього за розділом IІІ 1695 460 909 927 400 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 2 430 434 2 517 846 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 24.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

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 2 514 189 2 151 518 

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 ( 2 404 529 ) ( 2 004 035 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 109 660 147 483 

    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 17 005 21 100 

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 ( 30 635 ) ( 27 391 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 735 ) ( 5 865 ) 

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 92 295 135 327 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 30 369 30 067 



Інші доходи 2240 45 491 52 777 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 56 027 ) ( 65 825 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 3 202 ) ( 6 708 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 108 926 145 638 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 295 -27 238 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 89 631 118 400 

    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 5 828 -10 424 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -682 -158 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5 146 -10 582 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 926 ) ( -1 908 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4 220 -8 674 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 93 851 109 726 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 78 191 75 933 

Витрати на оплату праці 2505 204 654 169 649 

Відрахування на соціальні заходи 2510 44 538 36 686 

Амортизація 2515 148 137 141 200 

Інші операційні витрати 2520 60 728 51 602 

Разом 2550 536 248 475 070 

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 85 134 168 85 134 168 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 85 134 168 85 134 168 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,052820 1,390750 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,052820 1,390750 

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

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

 

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 2 789 744 2 496 872 

Повернення податків і зборів 3005 14 29 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3 637 3 594 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 134 988 110 047 

Надходження від повернення авансів 3020 53 74 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 782 3 621 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 864 11 495 

Надходження від операційної оренди 3040 157 139 

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 17 727 1 780 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 199 466 ) ( 173 206 ) 

Праці 3105 ( 162 179 ) ( 133 547 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 42 870 ) ( 35 406 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 138 979 ) ( 161 277 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 27 702 ) ( 37 549 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 58 440 ) ( 80 580 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 52 837 ) ( 43 148 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 100 748 ) ( 1 846 158 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2 464 ) ( 2 644 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 165 ) ( 3 158 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 9 703 ) ( 5 740 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 299 392 266 515 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 139 243 13 097 



    необоротних активів 3205 492 672 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 28 809 29 205 

    дивідендів 3220 854 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 31 977 215 113 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 173 754 ) ( 245 953 ) 

    необоротних активів 3260 ( 237 071 ) ( 195 123 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -209 450 -182 989 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 157 122 160 343 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 157 122 ) ( 160 343 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 39 714 ) ( 14 227 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 55 429 ) ( 60 471 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -95 143 -74 698 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 201 8 828 

Залишок коштів на початок року 3405 50 553 41 725 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 45 352 50 553 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 

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 21 284 -5 569 0 5 321 1 355 381 0 0 1 376 417 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 35 0 0 35 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 21 284 -5 569 0 5 321 1 355 416 0 0 1 376 452 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 89 631 0 0 89 631 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 4 779 0 0 -559 0 0 4 220 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 4 779 0 0 0 0 0 4 779 

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 -559 0 0 -559 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -40 013 0 0 -40 013 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 4 779 0 0 49 059 0 0 53 838 

Залишок на кінець року  4300 21 284 -790 0 5 321 1 404 475 0 0 1 430 290 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Невмержицький Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Степанчук Олена Володимирiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

1.Загальна iнформацiя 

Приватне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго" (далi - Компанiя або Рiвнеобленерго) 

зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Спочатку Компанiя була створена як 

державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства 

України згiдно Указу Президента України <Про структурну перебудову в електроенергетичному 

комплексi України> вiд 4 квiтня 1995 року та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України вiд 2 серпня 1995 року.  

В результатi тендеру в 2001 роцi основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.  

12 квiтня 2011 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "АЕС Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

30 квiтня 2013 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, згiдно з 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 06.04.2017 р. Компанiя була перереєстрована як Приватне 

Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго" 

Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним 

особам в м. Рiвне та Рiвненськiй областi, Україна.  

Товариство отримало лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України 

(<НКРЕ>) на постачання та передачу електроенергiї вiд 16 травня 2013 року. 

Юридична адреса Компанiї: вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рiвне, 33013, Україна  

2. Основнi положення облiкової полiтики 

2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ"). 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, 

за винятком фiнансових активiв що утримуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд та прибутки та збитки., вiдповiдно. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм 

випадкiв, де вказано iнше.  

У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. 

Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 

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

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

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

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

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. 

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому 

На дату затвердження окремої фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй 

кризi, ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням 

Автономної республiки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних 

структурних реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних 

фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи, тощо та, в 

кiнцевому пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi.  

НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валюти, зокрема, була поступово знижена частка 

надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягає обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а 

розрахунковий перiод для експортно-iмпортних операцiй в iноземнiй валютi був збiльшений. 



Крiм того, НБУ дозволив українським компанiям виплачувати дивiденди за кордон у межах 

певного щомiсячного лiмiту. 

Банкiвська система залишається вкрай нестабiльною через малi обсяги капiталу i погану якiсть 

активiв, а українськi компанiї та банки, як i ранiше, вiдчувають брак фiнансування з боку 

внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. 

Мiжнародний валютний фонд продовжив надавати пiдтримку українському уряду в рамках. 

чотирирiчної програми розширеного фiнансування МВФ, затвердженої в березнi  2015 року. 

Iншi мiжнароднi фiнансовi установи також надавали останнiми роками значну технiчну 

пiдтримку з тим, щоб допомогти Украйнi реструктурувати зовнiшнiй борг i здiйснити рiзнi 

реформи (в тому числi реформу стосовно боротьби з корупцiєю, реформу у сферi корпоративного 

права i поступову лiбералiзацiю енергетичного сектора). 

У серпнi 2017 року Moody`s  Пiдвищило кредитний рейтинг України до Саа2 з <позитивним> 

прогнозом, що було пов'язано з недавнiми державними реформами i полiпшенням мiжнародних 

вiдносин. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд продовження 

проведення урядом структурних реформ та iнших чинникiв. 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 

дяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть загальних умов 

здiйснення дiяльностi в Українi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 

2.2. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням 

нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. 

Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї 

розробки (в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи") i Компанiя може продемонструвати 

наступне: 

- Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його 

можна було використовувати або продати; 

- Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати; 

- Здатна використати нематерiальний актив; 

- Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi 

вигоди; 

- Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки, 

використання активу. 

- Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi 

його розробки. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 

активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. 

Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна 

строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. 

У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Компанiя облiковує програмнi продукти та 

iншi нематерiальнi активи. 

 

2.3. Основнi засоби 

Об'єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Компанiї по первiснiй вартостi за мiнусом 

накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв 

включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, 

капiталiзованi витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - 

собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва 



та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у 

будiвництвi та iн.). 

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати 

були понесенi. 

Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого 

використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються 

як брухт.. 

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по 

мiрi їх виникнення. 

Компанiя має право оренди та право на тимчасове використання земельних дiлянок, на яких 

знаходяться її будiвлi, споруди, передавальнi пристрої та прилеглi до них територiї, та сплачує 

орендну плату та податок за землю, якi нараховуються у порядку, визначеному державою. В 

розрахунку враховуються данi загальної площi земельної дiлянки та характер її використання. 

У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i 

придбання основних засобiв. 

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Для кожного об'єкту основних засобiв  

встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний 

строк корисного використання може бути меншим, нiж строк економiчної служби активу в силу 

специфiки очiкуваної корисностi активу для Компанiї. Розрахункова оцiнка строку корисного 

використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на 

досвiдi роботи Компанiї з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання при 

необхiдностi переглядається. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: 

Групи основних засобiв Термiн корисного використання 

Будiвлi 40  рокiв 

Лiнiї електропередачi 30  рокiв 

Виробничi машини та обладнання 3-20  рокiв 

Транспортнi засоби 5-20  рокiв 

Виробничий iнвентар, офiснi меблi та обладнання та iнше 5-10  рокiв 

Компанiя оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець 

кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".  

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

2.4. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. 

Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на 

зменшення корисностi, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума 

очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу 

або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi 

використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за 

винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi 

вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. 

 Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив 

вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час 

оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою 

дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi 

та ризики, притаманнi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi 



прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, 

кориснiсть якого зменшилася. 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується 

сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у 

тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми 

очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. 

У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного 

вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 

амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються 

таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням 

залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. 

2.5. Фiнансовi iнструменти 

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

тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi 

активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу (за винятком торговельної дебiторської 

заборгованостi) або фiнансового зобов'язання вони оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю 

плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на 

операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового 

зобов'язання. Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається 

у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми 

вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку 

визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i 

погасити зобов'язання. 

2.6. Фiнансовi активи 

Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як такi, що оцiнюються за 

амортизованою          собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток з огляду на обидва такi критерiї : 

- бiзнес - моделi з управлiння фiнансовими активами; та 

- установленi договором характеристики грошових потокiв за фiнансовими активами. 

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть, облiгацiї, iнструменти власного капiталу (акцiї iнших емiтентiв). 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється лише при змiнi вiдповiдної бiзнес - моделi 

управлiння фiнансовими активами. 

Мета бiзнес - моделi є незмiнною при  нечастих операцiях з продажу: в разi зростання кредитного 

ризику за активами та/або якi обумовленi неочiкуваним виникненням потреб у фiнансуваннi 

та/або для задоволення  потреб Компанiї у лiквiдностi. 

Змiна бiзнес - моделi з управлiння фiнансовими активами може здiйснюватися лише внаслiдок 

зовнiшнiх або внутрiшнiх змiн, якi повиннi бути значними для дiяльностi Компанiї й бути явними 

для зовнiшнiх сторiн.  

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю у разi одночасного дотримання 

обох зазначених нижче умов: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес - моделi, мета якої - утримання фiнансових 

активiв для одержання договiрних грошових потокiв до погашення; i 



- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю в подальшому оцiнюються 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Компанiя застосовує вимоги щодо зменшення 

корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд збитки за вказаними фiнансовими активами з 

вiдображенням результатiв у складi доходiв та витрат звiтного перiоду.  

У Компанiї до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю вiдносяться 

облiгацiї та торгова дебiторська заборгованiсть. 

Борговi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес - моделi, мета якої - утримання фiнансових 

активiв для одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв,  

i 

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.  

У Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без 

перекласифiкацiї на прибутки/збитки при їх погашеннi (вибуттi) 

Фiнансовий актив у формi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу за безвiдкличним 

рiшенням пiсля первiсного визнання оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням 

подальших змiн у справедливiй вартостi в  iншому  сукупному доходi без перекласифiкацiї на 

прибутки/збитки при їх погашеннi (вибуттi). У разi припиненнi визнання вказаного фiнансового 

активу накопиченi прибутки або збитки, що були вiдображенi у iншому сукупному доходi, 

переносяться з iншого сукупного доходу до нерозподiленого прибутку. Дивiденди вiд такої 

iнвестицiї визнаються у прибутку або збитку. Зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, який оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, не  

визнається. 

У Компанiї до фiнансових активiв у формi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу 

вiдносяться акцiї iнших емiтентiв. 

     Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 

Фiнансовi активи оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю   або за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. Однак, Компанiя може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання 

певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення 

подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. 

Компанiя не користувалась в звiтному перiодi можливостями, що дозволенi МСФЗ 9 Фiнансовi 

iнструменти, щодо класифiкацiї боргових фiнансових активiв на власний розсуд як таких, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки. Всi iнструменти, що 

облiковуються за цiєю схемою, були класифiкованi вiдповiдно до обов'язкових вимог МСФЗ. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають 

фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як 

позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки 

вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не 

буде суттєвим. 

У дану категорiю, головним чином, вiдноситься торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. 



2.7. Фiнансовi зобов'язання 

Класифiкацiя та оцiнка 

 Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

- фiнансової зобов'язання за амортизованою собiвартiстю; 

- фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток; 

- договори фiнансової гарантiї; 

- зобов'язання з надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової. 

Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.  

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредиторську заборгованiсть за авансами отриманими (контрактнi зобов'язання), кредити та 

позики. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка, крiм: 

- фiнансових зобов'язань, що оцiнюються  за справедливою вартiстю через 

прибуток/збиток; 

- договорiв фiнансової гарантiї, що оцiнюються за бiльшою з таких сум (якщо оцiнка є 

суттєвою): 

o сумою резерву пiд збитки, 

o первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, 

визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15; 

-  зобов'язання з надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової, що оцiнюються 

за бiльшою з таких сум: 

o сумою резерву пiд збитки, 

o первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, 

визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15. 

Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковими зобов'язаннями та довгостроковими 

зобов'язаннями, якi є несуттєвими за вартiстю, не дисконтуються, оскiльки вплив дисконтування 

є несуттєвим. 

Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю вiдображаються за 

вартiстю, визначеною при первiсному визнаннi у випадках, коли вiдхилення вiд амортизованої 

вартостi є несуттєвими. Усi  

рiзницi, що виникають мiж облiковою вартiстю та амортизованою вартiстю (дисконти, премiї) 

вiдображаються у складi витрат/доходiв в перiодi погашення таких зобов'язань. 

Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, 

визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для 

торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому.  

Похiднi фiнансовi iнструменти також класифiкуються в якостi призначених для торгiвлi, за 

винятком випадкiв, коли вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування. 

Доходи i витрати за зобов'язаннями, призначеним для торгiвлi, визнаються у звiтi фiнансовi 

результати. 

Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться в цю категорiю на 

дату первiсного визнання та виключно при дотриманнi критерiїв МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Компанiя не має фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 



Iншi фiнансовi зобов'язання  

Iншi фiнансовi зобов'язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання 

згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. 

Кредити та позики - Первiсне визнання кредитiв та позик здiйснюється за їхньою справедливою 

вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням понесених витрат на здiйснення 

операцiй. Пiсля первiсного визнання кредити i позики вiдображаються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку крiм випадкiв, коли вплив ефекту 

дисконтування є несуттєвим. Рiзниця мiж їх вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi 

про фiнансовi результати протягом строку дiї зобов'язання. Кредити i позики класифiкуються як 

поточнi, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання заборгованостi, 

визначеної в договорi, або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання. 

При припиненнi визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого 

iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та 

прийнятi зобов'язання, визнається у прибутку чи збитку звiтного перiоду.  

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 

2.8. Знецiнення фiнансових iнструментiв 

      Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

iнструментами: 

- що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 

- що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (крiм iнструментiв 

власного капiталу); 

- дебiторською заборгованiстю за орендою; 

- договiрними активами; 

- зобов'язаннями iз кредитування; 

- договорами фiнансової гарантiї. 

На кожну дату балансу Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, 

що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо 

кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первiсного визнання, Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним  очiкуваним кредитним збиткам. 

Якщо у попередньому звiтному перiодi Компанiя оцiнила резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, а станом на поточну звiтну дату з'ясувалося що цi критерiї не 

виконуються, то Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що 

дорiвнює 12-мiсячним  очiкуваним кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату. 

Компанiя визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi), що є 

необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має бути 

визнана як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. 

Компанiя завжди оцiнює резерв пiд збитки (резерв сумнiвних боргiв) у розмiрi, що дорiвнює 

очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, для: 

- торговельної дебiторської заборгованостi або договiрних активiв, що є наслiдком операцiй 

у межах сфери застосування мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 <Дохiд вiд 



договорiв з клiєнтами>; 

- дебiторської заборгованостi за орендою за операцiями, що перебувають у межах сфери 

застосування мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 16 <Оренда>. 

При вiдображеннi резерву пiд збитки (резерву сумнiвних боргiв) торговельної дебiторської 

заборгованостi, договiрних активiв або дебiторської заборгованостi за орендою балансова 

вартiсть активу зменшується шляхом прямого вiдображення у складi витрат або нарахування 

резерву сумнiвних боргiв, який включається до складу витрат поточного перiоду. Якщо в 

наступному перiодi резерв пiд збитки зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується у межах попереднього зменшення корисностi, коригуючи 

рахунок резервiв пiд збитки, та вiдображається у складi витрат або доходiв поточного перiоду. 

Компанiя застосовує вимоги щодо зменшення корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд 

збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд (крiм iнструментiв власного капiталу). Проте резерв пiд збитки визнається в 

iншому сукупному доходi й не зменшує балансової вартостi фiнансового активу, зазначеної у 

звiтi про фiнансовий стан. 

Для фiнансових активiв, якi вiдображено 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. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх 

фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої 

здiйснюється за рахунок резерву пiд збитки (резерву сумнiвних боргiв).   

Резерв пiд збитки (резерв сумнiвних боргiв) торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Для торгової дебiторської заборгованостi обрано спрощений пiдхiд облiку зменшення корисностi, 

вiдповiдно Пiдприємство завжди оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитним збиткам за весь строк дiї таких фiнансових активiв. Резерв пiд збитки (резерв 

сумнiвних боргiв) торгової та iншої дебiторської заборгованостi створюється вiдносно 

дебiторської заборгованостi за електроенергiю, товари, роботи, послуги за методом класифiкацiї 

дебiторської заборгованостi за термiнами її непогашення та коефiцiєнта сумнiвностi для 

вiдповiдної групи. Коефiцiєнти сумнiвностi, що використовуються для розрахунку резерву 

сумнiвних боргiв розраховуються щокварталу окремо для заборгованостi за спожиту 

електроенергiю та за наданi товари, роботи та послуги. Резерв сумнiвних боргiв визначається 

щомiсяця, вiдповiдно до структури дебiторської заборгованостi поточного мiсяця. У разi, коли 

дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву  сумнiвних 

боргiв. В сумi перевищення резерву сумнiвних боргiв - списується за рахунок iнших операцiйних 

витрат. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли: 

- спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки; або  

- передачi або вiдмови вiд договiрних прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового 

активу; 

- передача всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом. 

При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю (визначеною на 

дату припинення визнання) та одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи 

мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) визнається у складi збитку або прибутку звiтного перiоду. 

При передаваннi, яке не тягне за собою припинення визнання через те, що Компанiя в основному 

зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння переданим активом то Компанiя 

продовжує визнавати переданий актив у цiлому. У наступних перiодах Компанiя визнає 

будь-який дохiд вiд переданого активу. 

2.9. Запаси 

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi - придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. 



При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх 

здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою 

собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi 

залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття.   

Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає 

вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. 

2.10. Аванси виданi 

Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi 

Компанiєю контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi 

економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за 

рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до них. За 

наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть 

отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення 

вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових 

активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i 

пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений 

до категорiї необоротних активiв. 

2.11. Грошi та їх еквiваленти 

До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить, кошти на поточних рахунках в банках та 

короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми 

грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. 

2.12. Акцiонерний капiтал 

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, 

якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi 

акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти. 

2.13. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку (збитку), що вiдноситься на 

долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. 

2.14. Дивiденди 

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично об?рунтованою. У разi виплати 

остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на 

загальних зборах. 

2.15. Додатковий капiтал та капiтал в дооцiнках 

У статтi Додатковий капiтал показується  сума, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй 

перевищує їхню номiнальну вартiсть, сума капiталу, який вкладено засновниками понад 

статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдповiдно мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу, та iншi складовi додаткового 

капiталу. 

У статтi Капiтал у дооцiнках наводиться сума дооцiнки  фiнансових iнструментiв. 

Сума актуарних прибуткiв/збиткiв, отриманих в результатi вiдображення активiв та зобов'язань за 

пенсiйними програмами з визначеними виплатами вiдображається в статтi Нерозподiлений 

прибуток (непокритий збиток). 

2.16. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi 

Компанiя здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам, залежно вiд їхнього 

стажу роботи в Компанiї (власний пенсiйний план Компанiї, закрiплений в Колективному 

договорi). 

Програми з визначеними виплатами 

Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює справедливу вартiсть зобов'язань за пенсiйними 

програмами з визначеними виплатами, використовуючи судження зовнiшнього актуарiя (ТОВ 



"Пенсiйно-актуарний консультант"). Змiна зобов'язань визнається в звiтi про фiнансовi 

результати та в складi iншого сукупного доходу (актуарнi прибутки або збитки за пенсiйними 

планами). 

Витрати минулих перiодiв у зв'язку iз змiнами планiв визнаються Компанiєю в повному розмiрi в 

момент виникнення таких витрат у складi прибутку та збитку. 

Актуарнi прибутки або збитки визнаються Компанiєю в повному обсязi. Такi актуарнi прибутки 

або збитки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i включаються до складу 

Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). (див. Примiтку 2.15. вище) 

2.17. Iншi резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке 

виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання 

буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого 

зобов'язання. Якщо Компанiя припускає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх 

резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але 

тiльки у тому разi, якщо отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься 

до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням 

вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за 

поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, 

характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення 

резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. 

2.18. Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.  

Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами 

обмiну, якi переважають на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, 

деномiнованi у таких валютах, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну 

дату. Курсовi рiзницi, що виникають пiд час перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi 

вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну на 

дату здiйснення операцiї. 

2.19. Оренда 

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi 

на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою 

вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод з використанням 

прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

2.20. Визнання доходiв  

Дохiд визнається внаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає 

компенсацiю, на яку Компанiя очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги.  

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, 

пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках ймовiрнiсть може виникати лише при отриманнi 

компенсацiї або при усуненнi невизначеностi. 

Компанiєю було iдентифiковано окремi потоки виручки згiдно їх сутi, ризикiв та контролiв, що їм 

притаманнi. Вiдповiдно до проведеного аналiзу, Компанiя видiляє наступнi потоки виручки: 

постачання електроенергiї споживачам - фiзичним особам, постачання електроенергiї 

споживачам юридичним особам, надання послуг транспортування електроенергiї, надання послуг 

по пiдключенню до електромережi. 

Постачання електроенергiї споживачам - фiзичним особам, постачання електроенергiї 

споживачам юридичним особам, надання послуг транспортування електроенергiї:  Компанiя 

дiйшла висновку що наявна серiя окремих товарiв та послуг, що передаються клiєнтовi за однiєю 

схемою (мiрою вимiрювання є кiловат електроенергiї), виручка по яким визнається за плином 

часу за методом результатiв, адже клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються 

внаслiдок виконання Компанiєю договору у процесi виконання зобов'язання. Дохiд (виручка) за 



договорами по постачанню електричної енергiї фiзичним та юридичним особам та за договорами 

по передачi (транзиту) електричної енергiї юридичним особам визнається у сумi на яку Компанiя 

має право виставити рахунок. Всi подальшi модифiкацiї договору будуть визнаватись 

перспективно, так як для цiєї цiлi серiя послуг розглядається як окремi послуги. Суттєвi змiннi 

компенсацiї вiдсутнi. Витрати по договору не капiталiзуються. Iстотний компонент фiнансування 

вiдсутнiй. Для постачання електроенергiї юридичним особам та транспортування електроенергiї 

звичайнi умови договорiв передбачають внесення повної передоплати. Звичайний перiод часу 

мiж оплатою та постачанням товарiв та послуг, в рамках цих договорiв, складає близько одного 

мiсяця. 

Послуги по пiдключенню до електромережi: Компанiя дiйшла висновку, що виконання 

зобов'язання за такими договорами не вiдповiдає визначенню зобов'язань, що задовольняються з 

плином часу, вiдповiдно виручка за такими договорами визнається у певний момент часу 

вiдповiдно до переданого контролю над створеними активами. Суттєвi змiннi компенсацiї 

вiдсутнi. Витрати по договору не капiталiзуються, адже прямi витрати належать до сфери iншого 

стандарту, а iншi загальнi витрати визнаються у момент виникнення.  Iстотний компонент 

фiнансування вiдсутнiй. Дохiд за договорами про приєднання до електричних мереж визнається в 

сумi компенсацiї, на яку Компанiя очiкує отримати право в обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних 

послуг в момент, коли клiєнт отримує контроль над результатом виконання послуг у виглядi 

пiдключення до мережi. Компанiя вважає моментом передачi контролю над результатом 

виконання послуг момент, коли до клiєнта переданi всi ризики та вигоди вiд виконання 

зобов'язання щодо договору, зазвичай таким моментом є початок подання потужностi на об'єкти 

замовника. Звичайною практикою за такими видами договорiв є отримання повної передоплати. 

Перiод мiж оплатою та визнанням виручки може рiзнитись вiд умов контракту, але зазвичай не 

перевищує одного року. 

Компанiя не включає в цiну договору, на початку його дiї, деякi компенсацiї вiд клiєнту, що 

можуть виникнути в ходi виконання, наприклад штрафнi санкцiї за перевищення об'ємiв та пенi за 

несплату, адже такi ситуацiї є незвичайними та вони не можуть бути визнаними у зв'язку з 

обмеженнями оцiнок змiнної компенсацiї, що вимагаються МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами. Компанiя визнає вiдповiднi компенсацiї в складi Iнших доходiв у мiсяцi їх виникнення, 

адже вони вiдносяться до конкретного перiоду, в якому такi умови iснували. 

Компанiя застосовує практичний прийом, який не передбачає обов'язкового коригування обiцяної 

суми компенсацiї з метою урахування iстотного компонента фiнансування, оскiльки Компанiя 

очiкує, на момент укладення договору, що перiод мiж часом, коли воно передає обiцяний товар 

або послугу клiєнтовi, та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу, становитиме не 

бiльше одного року. 

Компанiя застосовує практичний прийом щодо визнання доходу  у сумi, на яку має право 

виставити рахунок за договорами по постачанню електричної енергiї фiзичним та юридичним 

особам, за договорами по передачi (транзиту) електричної енергiї, оскiльки має право на 

компенсацiю вiд клiєнта у сумi, яка безпосередньо вiдповiдає вартостi для клiєнта зобов'язання, 

виконаного Компанiєю  на сьогоднiшнiй день. Прийнято рiшення скористатись практичним 

прийомом, що дозволений Стандартом, та не вiдображати iнформацiю щодо цiни операцiї, що 

була розподiлена на зобов'язання, якi лишились не виконаними на дату Фiнансової звiтностi та 

iнформацiю щодо термiнiв визнання такого доходу. 

Дохiд визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). 

2.21. Фiнансовi доходи та витрати 

Фiнансовi доходи та витрати включають в себе процентнi витрати по позиковим коштам, збитки 

вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд розмiщених коштiв, дохiд вiд 

виникнення фiнансових iнструментiв. 

Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний 

значний промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати 

по позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. 



Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з врахуванням ефективної дохiдностi активу. 

2.22. Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 

передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для 

розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 

тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей 

фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку. Вiдстроченi 

податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм 

випадкiв, коли: 

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або 

активу, або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або 

збиток; i 

- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та 

асоцiйованi пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя 

може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть 

того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i 

перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати 

тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на 

наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi 

первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи 

визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному 

майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна 

застосувати тимчасову рiзницю. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання 

звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання 

достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи 

переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 

яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або 

оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i 

положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних 

не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi 

вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у 

складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та 

вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного 

права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо 



вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же 

суб'єкт господарювання. 

Для розрахунку податку на прибуток застосовувалися наступнi ставки податку на прибуток: 

з 1 сiчня 2017 року - 18%; 

з 1 сiчня 2018 року - 18%. 

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувала 

ставку податку, яка не змiнювалась з 2014 року. 

2.23. Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

Податок на додану вартiсть стягується з Компанiї за ставкою визначеною в ст. 193 Податкового 

кодексу України.  

Компанiя здiйснює операцiї по постачанню та передачi електричної енергiї та визначає дату 

виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. 

Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V Податкового кодексу - метод 

податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата 

зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата 

отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним 

товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання 

коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв 

компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг) 

По iншим видам постачання товарiв, робiт, послуг зобов'язання компанiї з ПДВ дорiвнює 

загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв 

покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що 

вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку Компанiя має право зменшити свої 

зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент в момент 

оплати постачальнику. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в балансi 

розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов'язання з ПДВ. 

2.24. Потенцiйнi зобов'язання  

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 

Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

2.25. Сегменти 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi, тому звiтним визначається 

один господарський сегмент "передача та постачання електроенергiї". Компанiя купує 

електроенергiю у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї 

здiйснюються на територiї Українi. 

2.26. Операцiї з пов'язаними особами 

До пов'язаних сторiн Компанiя вiдносить осiб, якi: контролюють Компанiю, мають суттєвий 

вплив на Компанiю, є членами провiдного управлiнського персоналу Компанiї. 

3. Змiни в звiтах попереднiх перiодiв 

В поточному перiодi Компанiя виконала рекласифiкацiю Звiту про рух грошових коштiв строки 

3105 Витрачання на оплату працi  та строки 3145 Витрачання на оплату цiльових внескiв на суму 

лiкарняних. Компанiя вважає, що така змiна забезпечує надiйну i доречнiшу iнформацiю. Змiна 

була внесена ретроспективно, i порiвняльнi показники були скорегованi вiдповiдним чином. 

Вплив вiдповiдних змiн на фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2017 року представлено наступним 

чином:  

Звiт про рух грошових коштiв  

Код рядка Вiдображено ранiше на 31.12.2017 р Рекласифiкацiя  Пiсля 

рекласифiкацiї 

31.12.2017 р        



Витрачання на оплату: Працi 3105  (136 005)   2 458   (133 547) 

Витрачання на оплату цiльових внескiв  

3145  (700)   (2 458)   (3 158) 

 

Крiм того  Компанiя вирiшила представити Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 

дохiд) в частинi Сукупного доходу у звiтностi за 2018 р. цифри за порiвняльний фiнансовий рiк 

вказано згорнуто вiдповiдно до того, як подано у органи статистики. 

II. СУКУПНИЙ ДОХIД               

Стаття Код рядка  Вiдображено ранiше за 2017 р  Рiзниця 

 Вiдображено в 2018 роцi за попереднiй перiод 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405  (10 424)  - 

 (10 424) 

Iнший сукупний дохiд 2445  (193)  35  (158) 

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450  (10 617)  35  (10 

582) 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455  1 943  35

  1 908 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460  (8 674)  -  (8 

674) 

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465  109 726  - 

 109 726 

 

 

4. Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та 

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 

вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов'язання.  Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i 

оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних 

коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi 

припущення та оцiнки. 

Допущення i оцiночнi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi вона мала в своєму 

розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення 

вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi 

Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй  

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнювання. В якостi вихiдних даних для цих моделей  по 

можливостi використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих 

випадках, коли це практично нездiйсненно, потрiбна певна частка судження для встановлення 

справедливої вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, 

кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

Оцiнка об'єктiв основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю.   

Управлiнський персонал використав у своєму балансi за МСФЗ на початок перiоду справедливу 

вартiсть об'єктiв основних засобiв як доцiльну собiвартiсть таких об'єктiв. Справедлива вартiсть 

була проведена незалежними оцiнщиками.   

Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв.  

Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх 

корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 



перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на 

предмет подальшої вiдповiдностi. Пiдприємство використовує прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї. 

Судовi розгляди.  

Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк 

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

отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або  

розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. 

Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва 

Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає 

невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб 

оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до 

уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або 

оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, 

вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання 

фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з 

подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр 

вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку. 

Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 

також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть.  

Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 

органами.  

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй 

мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 

зарахованi податковi збитки. 

Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Компанiя здiйснює нарахування резервiв по сумнiвних боргах з метою покриття потенцiйних 

збиткiв, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi платежi. Компанiя 

використовує матрицю резервiв для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за торговельною 

дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво 

враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi, 

досвiд Компанiї зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов оплати 

за договорами. Змiни в економiцi, галузевої ситуацiї або фiнансовому станi окремих покупцiв 

можуть спричинити коригування розмiру резерву по сумнiвних боргах, вiдображеного  у 

фiнансовiй звiтностi. 

Станом на 31 грудня 2018 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд зменшення корисностi 

торгової дебiторської заборгованостi у сумi 10 354  тисяч гривень (31 грудня 2017 р.: 14 279 

тисяч гривень) (примiтка 12). Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано 

резерв пiд зменшення корисностi на 31 грудня 2018 р. у сумi 100 тисяч гривень (31 грудня 2017 р 

: 5 тисяч гривень). 

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень 

Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi 

вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Компанiя не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, 

але не вступили в силу. 

Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися 



вперше в 2018 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Характер i вплив кожного(ої) нового(ої) стандарту (поправки) описанi нижче: 

Поправки до МСФЗ 2 <Платiж на основi акцiй> - <Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 

основi акцiй>. 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з 

виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на 

основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у 

джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 

перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове 

застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ 4 <Страховi контракти> - Застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> 

разом з МСФЗ 4 <Страховi контракти>. 

Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 

фiнансовими iнструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 <Договори страхування>, який 

замiнює МСФЗ 4. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2018 року або пiсля цiєї дати. Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСБО 40 <Iнвестицiйна нерухомiсть>.  

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктiв нерухомостi до категорiї iнвестицiйної 

нерухомостi або з неї. Переведення здiйснюється тодi i тiльки тодi, коли має мiсце фактична змiна 

характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає вiдповiдати визначенню 

iнвестицiйної нерухомостi i при цьому є доказ змiни характеру його використання. Змiна намiрiв 

керiвництва щодо активу сама по собi не є пiдставою для його переведення в iншу категорiю. 

Переглянутi приклади факторiв, якi доводять змiну характеру використання активу, якi Рада 

включила до змiнену редакцiї МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливi й iншi форми доказiв, 

що дають пiдстави для переведення активу. 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

Тлумачення КТМФЗ 22 <Операцiї в iноземнiй валютi i авансовi платежi>. 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цiлей визначення обмiнного курсу, що 

використовується для перерахунку операцiї в iноземнiй валютi в тих випадках, коли пiдприємство 

платить або отримує деяку частину або всю суму iноземної валюти авансом, при первiсному 

визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходiв. 

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмiнного курсу, що 

використовується для перерахунку вiдповiдного активу, витрат або доходiв (або їх частини) при 

первiсному визнаннi, є бiльш рання дата iз: 

- дати первiсного визнання авансового платежу за немонетарним активом або 

немонетарним зобов'язанням; а також 

- дати, коли актив, витрати або дохiд (або їх частина), визнається у фiнансовiй звiтностi. 

Тлумачення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

<Щорiчнi удосконалення МСФЗ> (цикл 2014 - 2016 рокiв).  

МСФЗ 1 <Перше застосування МСФЗ>. 

До МСФЗ 1 були внесенi змiни, щоб вилучити короткостроковi звiльнення вiд застосування вимог 

МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї>, МСБО 19 



<Виплати працiвникам> та МСФЗ 10 <Консолiдована фiнансова звiтнiсть>. Цi короткостроковi 

звiльнення стали бiльш незастосовнi i були доступнi для пiдприємств у звiтнi перiоди, якi вже 

закiнчилися. Ця поправка набирає чинностi для звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ 28 <Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства>. 

Поправки уточнюють, що органiзацiї венчурного капiталу або взаємний фонд, траст i подiбнi 

пiдприємства (в тому числi iнвестицiї, пов'язанi зi страховими фондами) можуть вибрати, як 

облiковувати свої iнвестицiї в спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї - за справедливою 

вартiстю або за методом участi в капiталi. Поправка також пояснює, що вибiр методу для кожної 

iнвестицiї повинен бути зроблений на дату первiсного визнання. 

Це щорiчне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для перiодiв починаючи з 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Удосконалення не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

МСФЗ та Iнтерпретацiї, що не набрали чинностi 

Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були 

опублiкованi, але не набрали чинностi: 

МСФЗ 16 <Договори оренди>.  

МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 <Оренда>, Тлумачення КТМФЗ 4 <Визначення, чи мiстить 

угода оренду>, Роз'яснення ПКР 15 <Операцiйна оренда - заохочення> i Роз'яснення ПКР 27 

<Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду >. МСФЗ 16 встановлює 

принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi 

вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про фiнансовий 

стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт 

передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю 

(наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном 

не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо 

орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування 

базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi будуть 

зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по 

амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 

права користування.  

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з 

дiючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати 

оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два 

види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв 

розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю 

МСФЗ 15 <Виручка за договорами з клiєнтами>. Орендар має право застосовувати даний 

стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного 

пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.  

В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 16 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну 

дату набрання чинностi. 

Поправки до МСФЗ 10 <Консолiдована фiнансова звiтнiсть> та МСБО 28 <Iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства> - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством.  

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю 



над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi 

продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в 

угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в 

повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у 

iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється 

дострокове застосування перспективно. 

Тлумачення КТМФЗ 23 <Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток>. 

У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої 

операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть того, 

що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанiя. 

Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя вiдобразить у фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у 

податковiй звiтностi i розгляне необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. 

Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд 

суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi. 

Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в 

залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення 

невизначеностi: 

- метод найбiльш iмовiрної суми; або 

- метод очiкуваної вартостi. 

Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були 

переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй, 

вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, 

протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.  

Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив застосування 

Тлумачення на фiнансову звiтнiсть. 

<Щорiчнi удосконалення МСФЗ> (цикл 2015 - 2017 рокiв).  

МСБО 12 <Податки на прибуток>. 

У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 

господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В 

поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто 

розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi 

визнаватися: 

- одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i 

- у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному 

капiталi, в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, 

якi згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди. 

Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку 

самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.  

МСБО 23 <Витрати на позики>.  

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок 

спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi 

за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього 

квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для 

загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до 

визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для 

загальних потреб, для цiлей параграфу 14 МСБО 23. 



Поправка до МСБО 23 застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi 

застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного 

перiоду, коли поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати. 

Очiкується, що наступнi поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї: 

- Поправки до МСФЗ 9, що Характеристики дострокового погашення, що передбачають 

вiд'ємну компенсацiю - (випущенi 12.10.2017 р. та вступають в дiю для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї дати). 

- Поправки до МСБО 19 <Змiни, скорочення та врегулювання пенсiйного плану> (випущенi 

07.02.2018 р. та вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля 

цiєї дати). 

- Поправки до Концептуальних основ фiнансової звiтностi (випущенi 29.03.2018 р. та 

вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 р. або пiсля цiєї дати). 

- Визначення бiзнесу - Поправки до МСФЗ 3 (випущенi 22.10.2018 р. та дiють по 

вiдношенню до придбань з початку рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2020 р. або 

пiсля цiєї дати). 

- Визначення суттєвостi - Поправки до МСБО 1 та МСФЗ 8 (випущенi 31.10.2018 р. та 

вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 р. або пiсля цiєї дати). 

- МСФЗ 17 <Страховi контракти>.  МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати.  

- МСФЗ 11 <Спiльна дiяльнiсть>. Поправки набувають чинностi для перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. 

Поправки повиннi застосовуватися перспективно. 

- МСФЗ 3 <Об'єднання бiзнесу>.  Удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. 

Поправки повиннi застосовуватися перспективно. 

. 

6. Змiни в облiковiй полiтицi МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>.  МСФЗ 15 <Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами>. 

МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiєнтами> 

Компанiя з 01.01.2018 р. застосовує МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiєнтами>. Вiдповiдно до 

обраної облiкової полiтики та аналiзу договорiв, на дату переходу не вiдбулось суттєвих змiн у 

визнаннi виручки вiд договорiв з клiєнтами. Коригування сальдо нерозподiленого прибутку 

станом на дату першого застосування вiдсутнє. Методом переходу на МСФЗ 15 <Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами> Компанiєю обрано ретроспективний метод з кумулятивним ефектом 

первiсного застосування, з перерахунком тiльки не завершених договорiв, з застосуванням 

практичного прийому щодо модифiкацiй договорiв. Застосування вимог МСФЗ 15 <Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами> не призводить до змiн у сумi виручки, дебiторської заборгованостi, 

активiв, зобов'язань по договору, а також iнших елементiв фiнансової звiтностi у 2018 роцi у 

порiвняннi iз застосуванням МСБО 18 <Дохiд>. 

 

МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> 

Датою першого застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> є 01.01.2018 року. 

Ретроспективне застосування вимог МСФЗ 9 вiдповiдно до МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки> з урахуванням виняткiв, що передбаченi Стандартом, не призвело 

до необхiдностi коригування залишку нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2018. Компанiя, 

за власним рiшенням, не класифiкувала зобов'язання як оцiнюванi по справедливiй вартостi через 

прибуток та збиток. Класифiкацiя та оцiнка фiнансовий зобов'язань не змiнилась.  

Станом на дату першого застосування Компанiя прийняла рiшення класифiкувати iнвестицiї в 

котованi/некотованi дольовi iнструменти, що не належать до торгiвельного портфелю, як тi, що 



оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Пiд час переходу до облiку за 

МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> компанiєю були здiйсненi наступнi обов'язковi та 

необов'язковi коригування станом на 01.01.2018р.: 

Порiвняння категорiй оцiнки згiдно МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та категорiй оцiнки згiдно 

МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>  станом на 31.12.2017 р. 

 Категорiя оцiнки згiдно МСФЗ 9 

Категорiя оцiнки згiдно МСБО 39 Всього:   По справедливiй вартостi через прибутки 

або збитки  По амортизованiй собiвартостi  По справедливiй вартостi через 

IСД 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 92 444   - 

  92 444    -  

Iнвестицiї утримуванi до погашення 183 444  -  183 444 

 - 

Iнвестицiї доступнi для продажу 21 933    -  21 933 

Дебiторська заборгованiсть за поруками виконаними 477 511  477 511 

 -  - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 572  -  572  - 

 775 904  477 511  276 460  21 933 

 

Вiдповiдно до оцiнки майбутнiх грошових потокiв за вимогами МСФЗ 9 <Фiнансовi 

iнструменти>, частина Iншої дебiторської заборгованостi (Дебiторська заборгованiсть за 

поруками виконаними) була рекласифiкована на дату переходу до категорiї iнструментiв, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки (див. Примiтку 35 ). 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (резерв  сумнiвних боргiв) станом на 31.12.2018 р., якi 

облiковуються за амортизованою вартiстю, розкрито у Примiтцi 11. 

7. Нематерiальнi активи 

 Комп'ютерне програмне забезпечення 

 31-12-2018 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 

На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Первiсна вартiсть:    

На 1 сiчня  30 163  29 057 

Надходження 987  1 219 

Вибуття (1 305)       (113) 

На 31 грудня  29 845  30 163 

Амортизацiя та знецiнення:    

На 1 сiчня  (27 601)  (26 829) 

Амортизацiя за рiк (1 268)  (885) 

Вибуття 1 305  113 

На 31 грудня (27 564)  (27 601) 

Чиста балансова вартiсть:    

На 1 сiчня  2 562  2 228 

На 31 грудня  2 281  2 562 

  

8. Основнi засоби 

  Будови та споруди   Лiнiї електропередач   Машини та обладнання  

 Обчислювальна технiка   Обладнання зв'язку   Автотранспорт  

 Iнструменти, прилади, iнвентар   Системи облiку електроенергiї   Меблi 

та офiсне обладнання   Незавершенi капiтальнi iнвестицiї   Разом 



  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. 

грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Первiсна вартiсть або оцiнка:   

На 1 сiчня 2017 року 169 024   2 821 400   568 793   19 307  

 26 495   78 598   14 432   138 039   1 893   13 212  

 3 851 193 

Надходження 6 938   88 897   28 700   1 645   1 132   7 369  

 1 551   27 419   177   162 350   168 877 

Вибуття  (170)   (156)   (864)   (237)   (514)   (860)  

 (167)   -    (18)   (157 302)    (2 986) 

Рекласифiкацiя  -   (355)   355   -    -    - 

   -    -    -    -      

На 31 грудня 2017 року 175 793   2 909 786   596 985   20 

715   27 113   85 107   15 815   165 458   2 053   18 

260   4 017 084 

Надходження 6 770   123 730   26 062   2 738   1 891   11 

082   1 072   31 172   224   198 484   205 682 

Вибуття (1)   (3 220)   (202)   (25)   (26)   (668)  

 (98)   (512)    (20)   (197 543)    (4 771) 

Рекласифiкацiя  -    (231)   231   -    -    - 

   -    -    -    -    -  

На 31 грудня 2018 року 182 562   3 030 065   623 076   23 

428   28 978   95 521   16 789   196 118   2 256   19 

201   4 217 993 

                Знос та знецiнення: 

На 1 сiчня 2017 року (52 258)   (1 876 777)   (263 858)   (15 241)

   (21 218)   (57 865)   (9 105)   (81 088)   (1 

370)   -    (2 378 780) 

Амортизацiя за рiк (8 377)   (64 484)   (26 733)   (1 640)   (1 

162)   (4 207)   (908)   (32 684)   (120)   -    (140 

316) 

Вибуття  108   126   511   237   478   858  

 146   -    18   -    2 482 

Рекласифiкацiя  -    10   (10)   -    -    - 

   -    -    -    -    -  

На 31 грудня 2017 року (60 528)   (1 941 124)   (290 091)   (16 

644)   (21 902)   (61 214)   (9 866)   (113 772)   (1 

473)   -    (2 516 614) 

Амортизацiя за рiк (8 348)   (65 581)   (28 230)   (1 840)   (1 

217)   (4 927)   (1 003)   (35 626)   (97)   -    (146 

869) 

Вибуття 1   1 620   75   25   24   667  

 90   512    20   -    3 032 

Рекласифiкацiя  -    4   (4)   -    -    - 

   -    -    -    -    -  

На 31 грудня 2018 року (68 875)   (2 005 083)   (318 249)   (18 

460)   (23 096)   (65 474)   (10 779)   (148 886)  

 (1 550)   -    (2 660 451) 

                

Чиста балансова вартiсть:  



На 1 сiчня 2017 року 116 766   944 624   304 935   4 066  

 5 277   20 733   5 327   56 951   523   13 212   1 472 

413 

На 31 грудня 2017 року 115 265   968 661   306 894   4 071

   5 211   23 893   5 949   51 686   580   18 260  

 1 500 470 

На 31 грудня 2018 року 113 687  1 024 982  304 828  4 968

  5 882  30 046  6 010  47 232  706  19 201 

 1 557 542 

  

Компанiя утримує на балансi основнi фонди щодо яких iснують обмеження у використаннi 

залишковою вартiстю  264 тис. грн. (2017 р:  286 тис. грн.) Такi основнi фонди не були переданi 

Товариству пiд час приватизацiї та перебувають у власностi держави. Згiдно чинного 

законодавства України Компанiя є балансоутримувачем таких фондiв та має безумовнi 

зобов'язання щодо їх утримання та забезпечення належного до використання стану. Компанiя 

контролює майбутнi економiчнi вигоди вiд використання таких активiв та несе операцiйнi ризики 

та ризики, пов'язанi з утриманням таких активiв. 

Компанiя використовує основнi засоби взятi в операцiйну оренду. Вартiсть таких основних 

засобiв складає 332 тис. грн. (2017 р.: 332 тис. грн.). 

На 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2017  Компанiя розглянула наявнiсть факторiв знецiнення. 

Станом на зазначенi дати фактори вiдсутнi. Вiдповiдно, у 2018 та 2017 роках збитки вiд 

знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй Компанiєю не визнавались. 

Балансова вартiсть основних засобiв щодо яких iснує обмеження щодо вiдчуження складає 54 254 

тис. грн. (2017 р.: 51 679 тис. грн.) (Примiтка 32). 

Станом на 31.12.2018 р. Компанiя продовжує використовувати повнiстю замортизованi основнi 

засоби первiсною вартiстю 110 475 тис. грн ( станом на 2017 рiк - 82 222 тис. грн.) 

9. Iншi фiнансовi iнвестицiї 

     31-12-2018  31-12-2017 

     На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного 

перiоду 

     тис. грн.  тис. грн. 

Необоротнi активи: 

Iнвестицiї утримуванi до погашення, за амортизованою вартiстю:    

Борговi цiннi папери, що не котируються (i)      132 919 

 183 444 

Iнвестицiї в дольовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд:     

Акцiї, що не котируються (ii)     33 740  21 933 

Iншi фiнансовi iнвестицiї разом      166 659  205 376 

 

Оборотнi активи: 

Iнвестицiї в дольовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд:    

Акцiї, що не котируються (ii)      19 996  - 

Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї     

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (iii)     1 463  4 534 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї разом      21 459  4 534 

 

Компанiя на звiтну дату не виявила наявностi подiй, якi можуть вплинути на зменшення 

корисностi фiнансових iнвестицiй 

 



(i) Iнвестицiї в борговi цiннi папери 

Iнвестицiї представляють собою утримуванi Пiдприємством бездокументарнi iменнi вiдсотковi 

облiгацiї з плаваючою ставкою вiд 14 до 19% зi строками погашення 2022 - 2025 роки. Облiгацiї 

балансовою вартiстю 87 958 тис. на 31.12.2018 року емiтованi компанiєю ПрАТ 

<Кiровоградобленерго>, що вiдноситься до пов'язаних осiб Пiдприємства (Примiтка 33). В 

звiтному перiодi Компанiєю було продано облiгацiй на суму 166 575 тис. грн., чистий збиток вiд 

вибуття таких активiв склав 58 тис. грн. 

 (ii) Акцiї, що не котируються 

Акцiї, що не котируються являють собою iнвестицiї в пайовi цiннi папери компанiй, акцiї яких не 

включенi у бiржовi котирувальнi списки. Компанiї належать неконтролюючi частки участi (вiд 

1% до 9%) в рядi органiзацiй. Станом на 31 грудня 2018 року акцiї вiдображено за справедливою 

вартiстю, а нереалiзований прибуток або збиток визнаний iншому сукупному доходi. (Примiтка 

16).  Балансова вартiсть акцiй, щодо яких iснує обмеження щодо вiдчуження складає 19 996 тис. 

грн.  

Продажiв в 2018 роцi зазначених акцiй Компанiєю не здiйснювався. Сума дивiдендiв, визнана в 

доходi вiдповiдно до таких акцiй в 2018 роцi склала 854 тис грн. Пiсля закiнчення звiтного перiоду 

обмеження, обмеження щодо вiдчуження вказаних акцiй знято, та  здiйснено  операцiї з 

продажу вказаних акцiй. 

(iii) Депозити 

До поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 року Компанiя вiдносить депозит в 

розмiрi 1 463 тис. (на 31 грудня 2017 року грн. 4 534 тис. грн. вiдповiдно )за договором строкового 

банкiвського вкладу iз Першим iнвестицiйним банком. 

10. Запаси 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Матерiали для передавального обладнання  13 713  13 592 

Запаснi частини для виробничого обладнання 5 686  4 282 

Паливо 4 355  3 597 

Спецодяг 473  431 

МШП 312  259 

ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв 302  233 

Запаснi частини вiд лiквiдацiї основних засобiв 50  30 

Iншi матерiали 661  476 

Незавершене виробництво 51  56 

Витрати вiд знецiнення (43)  (64) 

Запаси разом (рядок 1100) 25 560  22 892 

 

На 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2017 рокiв запаси Компанiї не перебувають в заставi, обмежень 

в їх використаннi не iснує (крiм мобiлiзацiйного резерву). Станом на 31.12.2018 рiк Компанiя 

визнала витрати вiд знецiнення запасiв в сумi 5 тис. грн. (2017 р витрати вiд знецiнення: 3 тис. 

грн.) 

11. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Розрахунки з фiзичними особами за спожиту електроенергiю 91 650  78 875 

Розрахунки з юридичними особами за спожиту електроенергiю 27 977  18 060 

Розрахунки за субсидiями та пiльгами 15 336  9 789 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (10 354)  (14 279) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  



роботи, послуги разом (рядок 1125) 124 609            92 444  

Дебiторська заборгованiсть та резерви сумнiвних боргiв, вiдображенi станом на дату фiнансової 

звiтностi, були визнанi за договорами з клiєнтами, що облiковуються за МСФЗ 15 Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами 

Далi наведено аналiз по термiнах торговельної дебiторської заборгованостi за станом на 31 

грудня: 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

До 2 мiсяцiв 115 203  82 752 

2-3 мiсяця 7 101  8 172 

4-6 мiсяцiв 3 514  2 767 

7-9 мiсяцiв 1 766  1 459 

10-12 мiсяцiв 1 602  1 340 

бiльше 12 мiсяцiв 5 778  10 234 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (10 354)  (14 279) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 124 609            92 444  

 

Розшифровка  резерву сумнiвних боргiв (резерву пiд очiкуванi збитки) 

 31-12-2018   31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Залишок на початок 14 279  11 603 

Створено  1 325  2 957 

Списано за рахунок резерву (5 250)  (281) 

Резерв сумнiвних боргiв (резерв пiд очiкуванi збитки) 10 354  14 279 

Резерв сумнiвних боргiв визначається щомiсяця, вiдповiдно до структури дебiторської 

заборгованостi поточного мiсяця. Коефiцiєнти сумнiвностi, що використовуються для розрахунку 

резерву сумнiвних боргiв, розраховуються щокварталу окремо для заборгованостi за спожиту 

електроенергiю та за наданi товари, роботи та послуги. Для розрахунку коефiцiєнтiв сумнiвностi 

враховується iсторичний досвiд та прогнознi економiчнi умови. Станом на 31.12.2018 р. для 

розрахунку резерву сумнiвних боргiв були використанi такi коефiцiєнти: непрострочена 

заборгованiсть - 1%; заборгованiсть термiном виникнення до трьох мiсяцiв - 9%; заборгованiсть 

термiном виникнення до шести мiсяцiв - 26%; заборгованiсть термiном виникнення до дев'яти 

мiсяцiв - 48%, заборгованiсть термiном виникнення до року - 64%, заборгованiсть термiном 

виникнення бiльше року - 100%. 

12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Податок на прибуток до вiдшкодування -  640 

Мiсцевi податки до вiдшкодування 431  2 651 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  

з бюджетом разом (рядок 1135) 431  3 291 

13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за наданими позиками  494 846  477 511 

Дебiторська заборгованiсть за iншими розрахунками 31 394  572 



Iнша поточна дебiторська  

заборгованiсть разом (рядок 1155) 526 240  478 084 

 

14. Грошi та їх еквiваленти 

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiї вiдносяться  кошти на поточних рахунках в 

банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi 

суми грошових коштiв i характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.  

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Рахунки в банках 43 818  48 328 

Грошовi кошти на розподiльчих рахунках (i) 1 534  2 225 

Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 45 352  50 553 

 (i) Обмеження щодо використання грошей на поточних рахунках iз спецiальним режимом 

використання (розподiльчих рахунках) 

Компанiя здiйснює дiяльнiсть на ринку електроенергiї, що регулюється державою в особi 

НКРЕКП. Для контролю виконання зобов'язань Компанiї за придбану електроенергiю перед ДП 

"Енергоринок" всi кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на 

поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання (далi - розподiльчi рахунки). Кошти iз 

розподiльчого рахунку можуть перераховуватись на поточний рахунок Компанiї в повнiй сумi 

надходження або шляхом  застосування алгоритму розподiлу коштiв, що встановлюється 

окремими Постановами НКРЕКП. 

15. Iншi активи 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Необоротнi:    

Права користування земельними дiлянками (iнвентаризацiя) 220  454 

Iншi необоротнi активи разом (рядок 1090) 220  454 

Оборотнi:    

Податковi зобов'язання з ПДВ по авансам отриманим 27 497  37 498 

Нереалiзований податковий кредит з ПДВ 16 870  2 752 

Iншi активи разом (рядок 1190) 44 367  40 250 

 

16. Зареєстрований (пайовий) капiтал 

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна 

вартiсть): 

 Кiлькiсть акцiй 

тис.шт.  Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, 

грн.  Зареєстрований (пайовий) капiтал, 

тис.грн. 

На 1 сiчня 2018 року 85 134  0.25  21 284 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0  0.00  - 

На 31 грудня 2018 року 85 134  0.25  21 284 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0  0.00  - 

На 31 грудня 2018 року 85 134  0.25  21 284 

 

Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв представлена 

таким чином: 

  31-12-2018   31-12-2017  

 Кiлькiсть акцiй  Частка володiння  Кiлькiсть акцiй 



 Частка володiння 

 тис. штук  %  тис. штук  % 

Washington Holding BV 70 940  83.3267%  70 940  83.3267% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 14 194  16.6733%  14 194  16.6733% 

 85 134  100.0000%  85 134  100.0000% 

Всi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 гривень. Власники простих акцiй мають право на отримання 

дивiдендiв i право одного голосу на акцiю. Дивiденди оголошуються i затверджуються зборами 

акцiонерiв.  

 

17. Капiтал в дооцiнках 

Капiтал в дооцiнках являє собою накопиченi доходи i витрати вiд змiни справедливої вартостi 

цiнних паперiв. 

 31-12-2018 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 

На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Залишок на 1 сiчня (5 569)  2 947 

Переоцiнка цiнних паперiв 5 828  (10 424) 

Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки цiнних паперiв (1049)  1 908 

Капiтал в дооцiнках разом на 31 грудня (790)  (5 569) 

 

18. Резервний капiтал 

Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв 

статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань 

вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал 

створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї 

Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд, 

не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї. 

Станом на 31 грудня 2018 року резервний капiтал сформований в повному обсязi та складає 5 321 

тис. грн. (31 грудня 2017 року: 5 321 тис. грн.). 

19. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 31-12-2018 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Залишок на 1 сiчня 1 355 381  1 251 435 

Виправлення помилок 35   

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 89 631  118 400 

Iнший сукупний дохiд (559)  (158) 

Дивiденди (40 013)  (14 296) 

Залишок на 31 грудня 1 404 475  1 355 381 

Дивiденди 

 31-12-2018 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Оголошенi i виплаченi дивiденди по звичайних акцiях:    

Остаточнi дивiденди за 2017 р.: 1,39075  гривнi на акцiю  

(2016 р.: 0,16793 гривнi на акцiю виплачено в 2017 роцi) 40 013  14 296 

Запропонованi до утвердження на рiчних зборах акцiонерiв  

(не визнанi як зобов'язання на 31 грудня):    

Остаточнi дивiденди за 2018 р.: 1,05282  гривнi на акцiю  



(2017 р.: 1,39075 гривнi на акцiю) 0  0 

 

Запропонованi дивiденди по звичайним акцiям, пiдлягають затвердженню на рiчних  зборах 

акцiонерiв i не вiдображенi як зобов'язання станом на 31 грудня 2017 р. 

20. Кредити банкiв 

 Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2018 

На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 На початок звiтного перiоду 

   тис. грн.  тис. грн. 

     Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD(i) (рядок 1600) 10,5% 12.2018 581 

454  168 403 

     Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD(ii) (рядок 1510)  

 9,69%-9%  

2019 -  421 008 

     Кредити банкiв разом   581 454  589 411 

 

(i) Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD (2018 р. 6 000 000 USD) 

В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору 

кредитної лiнiї вiд 26 травня 2014 року з ПАТ "Державний ощадний банк України". Зазначена 

кредитна лiнiя надається для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний 

розмiр кредитної лiнiї - 6 млн. доларiв США. Остаточний термiн повернення - 14 грудня 2018 

року. Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 10,5 % рiчних. Кредит виданий пiд заставу 

майнових прав по контрактах вартiстю 551 496 тис. грн. та простих iменних акцiй, балансова 

вартiсть яких 19 996 тис. грн. Зобов'язання за кредитом були погашенi в повному обсязi 

04.01.2019 р., банк не висував претензiй щодо прострочення строкiв погашення. 

 

(ii) Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD (2018 р. 15 000 000 USD) 

В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї вiд 09 листопада 2016 року з ПАТ "Альфа-Банк". Зазначена кредитна 

лiнiя була надана для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний розмiр 

кредитної лiнiї - 15 млн. доларiв США. Кредит було погашено в повному обсязi 08.02.2019 року. 

Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 9,69-9% рiчних. Кредит забезпечений порукою 

компанiй ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПрАТ "Київобленерго" та ПАТ "Одесаобленерго. 

21. Забезпечення 

 31-12-2018 На кiнець звiтного перiоду  31-12-2017 

На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Додаткове пенсiйне забезпечення  

по програмах iз визначеними виплатами 7 721  5 974 

Забезпечення виплат вiдпусток 7 496  6 059 

Резерв понаднормової працi -  377 

Iншi забез¬печення 650  450 

Забезпечення разом 15 867  12 859 

Поточнi забезпечення (рядок 1660) 8 146  6 885 

Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) 7 721  5 974 

Забезпечення разом 15 867  12 859 

 

      2018 р.   Додаткове пенсiйне забезпе-чення    Забезпе-чення виплат 

вiдпусток   Резерв понаднор-мової працi   Iншi забез-печення   Разом 

  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн. 

    На 1 сiчня 2018 року  5 974  6 058  377  450  12 



859 

    Нараховано за рiк   1 332  19 730    376  650  22 

088 

    Використано у звiтному роцi  (237)  (18 292)  (753)  (450)

  (19 732) 

     Актуарнi прибутки (збитки) по програмах  iз визначеними виплатами  652 

 -  -    -  652 

    На 31 грудня 2018 року  7 721  7 496  -  650    15 

867 

    Поточнi забезпечення  -   7 496  -  650  8 146 

    Довгостроковi забезпечення   7 721  -  -  - 

 7 721 

    На 31 грудня 2018 року  7 721  7 496  -  650  15 

867 

 

     2017 р.    Додаткове пенсiйне забезпе-чення    Забезпе-чення виплат 

вiдпусток   Резерв понаднор-мової працi   Нарахованi премiї   Разом 

  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн. 

     На 1 сiчня 2017 року  4 934  4 675  93  -  9 702 

     Нараховано за рiк   1 436  16 888    377  450  19 

151 

     Використано у звiтному роцi  (203)  (15 505)  (93)  -

  (15 801) 

     Актуарнi прибутки (збитки) по програмах iз визначеними виплатами  (193) 

 -  -    -  (193) 

     На 31 грудня 2017 року  5 974  6 058  377  450   

 12 859 

     Поточнi забезпечення  -   6 058  377  450  6 885 

     Довгостроковi забезпечення   5 974  -  -  - 

 5 974 

     На 31 грудня 2017 року  5 974  6 058  377  450 

 12 859 

22. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

  31-12-2018   31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду  

 тис. грн.  тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги           102 499             

11 778  

Вiдсотки до сплати 11 524  11 932 

Податкове зобов'язання з ПДВ касовий метод 21 980              16 307  

Iнша  кредиторська заборгованiсть 10 948  10 334  

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть разом (рядки 1615+1690) 146 951  

           50 352  

 

Аванси, якi облiковувались у складi зобов'язань станом на 31.12.2017року, протягом звiтного 

року були визнанi виручкою  в сумi 209 191 тис. грн. Аванси за електричну енергiю в сумi 137 

894 тис. грн., що облiковувались у складi зобов'язань станом на 31.12.2018 року, не будуть визнанi 

у виручцi  в зв'язку зi змiною правил дiї ринку електричної енергiї та припинення Компанiєю 

надання послуг з постачання електричної енергiї. Такi аванси будуть врегульованi шляхом 

спрямування в рахунок погашення дебiторської заборгованостi споживачiв на 31.12.2018 р. за 



iншими товарами, роботами/послугами або шляхом повернення. 

  Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами    

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Аванси одержанi за електроенергiю 137 894  212 799 

Аванси одержанi щодо послуги з розподiлу 12 211  - 

Аванси одержанi щодо послуги з приєднання 12 091  9 513 

Аванси одержанi щодо iншої реалiзацiї 2 789  2 680 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть разом (рядок 1635) 164 985  224 

992 

 

23. Зобов'язання перед бюджетом 

 31-12-2018  31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

ПДВ до сплати 7 030                        - 

Податок на прибуток 5 570  - 

Податок на доходи фiзичних осiб до сплати 1 110                1 253 

Мiсцевi податки до сплати 941                   891 

Єдиний соцiальний внесок до сплати 2 855                1 369 

Вiйськовий збiр 136                   104 

Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 17 642              3 617  

 

24.  Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю 

 31.12.2018  31.12.2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Кредити та позики (Примiтка 19) 581 454  589 411 

Проценти за кредитами (Примiтка 21) 11 524  11 932 

Зобов`язання перед власниками  1 319  1 319 

Разом 594 297  602 662 

 

 Кредити та позики  Проценти за кредитами  Зобов`язання перед 

власниками  Разом 

 тис.     грн.  тис.  грн.  тис.  грн.  тис.     грн. 

Залишок на 31 грудня 2017 р. 589 411  11 932  1 319  602 662 

          

Надходження грошових потокiв (рядок 3305) 157 122  -  - 

 157 122 

Вибуття грошових потокiв (рядки 3350, 3355, 3360) (157 122)  (55 429) 

 (39 714)  (252 265) 

Нарахованi проценти -  56 027  -  56 027 

Змiни, пов`язанi з коливаннями валютних курсiв (7 957)  (1 006)  -  (8 

963) 

Нарахування дивiдендiв -  -  39 714  39 714 

Залишок на 31 грудня 2018 р. 581 454  11 524  1 319  594 297 

 

25. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

 2018 р.  2017 р. 

 



 тис. грн.  тис. грн. 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї юридичним особам  1 670 979         1 501 076  

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї фiзичним особам  692 726            534 044  

Дохiд вiд транзиту електроенергiї  41 943              30 534  

Дохiд вiд реалiзацiї послуг приєднання 42 965  37 858  

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 65 576              48 006  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000) 2 514 189         2 151 518  

 

26. Собiвартiсть реалiзацiї 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої електроенергiї (1 900 963)  (1 558 862) 

Амортизацiя (147 919)  (141 078) 

Витрати на оплату працi (185 725)  (152 743) 

Матерiальнi витрати  (75 853)  (74 632) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (41 082)  (33 740) 

Iншi витрати що включенi до собiвартостi (52 987)  (42 980) 

Собiвартiсть реалiзацiї разом (рядок 2050) (2 404 529)  (2 004 035) 

27. Iншi операцiйнi доходи (витрати) 

27.1. Iншi операцiйнi доходи 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойки 7 309              9 668  

Доходи по процентах 3 502  3 974 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 981  862 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 427  560 

Вiдшкодованi крадiжки 637              405  

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 130  116 

Вiдшкодоване ранiше списаних активiв 89  73 

Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць260                -  

Iншi доходи операцiйної дiяльностi 3 670            5 442  

Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120) 17 005             

          21 100  

27.2. Iншi операцiйнi витрати 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв (1 419)          (2 956) 

Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць -  (413) 

Штрафи та пенi виплаченi (186)  (20) 

Втрати вiд знецiнення запасiв (67)  (61) 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв (446)  (497) 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi (1 617)  (1 918) 

Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180)         (3 735)          (5 865) 

 

28. Адмiнiстративнi витрати 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 



Витрати на оплату працi (18 288)  (16 347) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (3 331)  (2 859) 

Матерiальнi витрати  (1 350)  (1 100) 

Амортизацiя (452)  (399) 

Iншi адмiнiстративнi витрати (7 213)  (6 686) 

Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (30 635)  (27 391) 

 

29. Фiнансовi доходи (витрати) 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

27.1 Фiнансовi доходи:    

Дохiд по облiгацiям 29 396  29 125  

Iншi фiнансовi доходи 973  941 

 30 369  30 067 

27.2 Фiнансовi витрати:    

Вiдсотки за банкiвськими кредитами (55 281)  (65 233) 

Iншi фiнансовi витрати  (746)  (592) 

Iншi фiнансовi витрати разом (рядок 2250) (56 027)          (65 825) 

30. Iншi доходи (витрати) 

30.1. Iншi доходи 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Вiдшкодування витрат вiд "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 38 019  48 933 

Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 3 690  3 063 

Доходи(збитки) вiд курсових рiзниць нетто основа 3 779   781  

Iншi доходи 3  - 

Iншi доходи разом (рядок 2240) 45 491             52 777 

30.2. Iншi витрати 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Витрати вiд списання необоротних активiв (1 739)  (190) 

Витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць (1 462)  (6 039) 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (1)  (422) 

Iншi витрати -  (57) 

Iншi витрати разом (рядок 2270)         (3 202)          (6 708) 

31. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати: 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Поточний податок на прибуток:    

Витрати з поточного податку на прибуток 33 912  41 939 

                                                                                             

Вiдстрочений податок на прибуток:  

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi (14 617)  (14 

701) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 19 295  27 238 

Взаємозв'язок мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, 



розрахованим за дiючими ставками за 2018 та 2017 роки. 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 108 926  145 638  

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2017 р.: 18%) 19 607  26 215 

Доходи/витрати, що виключаються для оподаткування (312)  1 023 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 19 295  27 238 

 

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний в iншому сукупному доходi 

Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до 

складу iншого сукупного доходу протягом року: 

 2018 р.  2017 р. 

 

 тис. грн.  тис. грн. 

Уцiнка цiнних паперiв (1 049)  1 908 

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами 123  35 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455) (926)  1 943 

 

Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан: 

  31-12-2018   31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) -  - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500) (152 386)  (166 078) 

Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання) (152 386)  (166 078) 

 

Вiдстроченi податковi (зобов'язання) / активи, що вiдносяться до: 

2018 р. Залишок на початок року  Вiдображено у складi прибутку або збитку

  Вiдображено у складi iншого сукупного доходу  Залишок на кiнець року 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Основнi засоби (167 783)  14 771  -  (153 012) 

Резерв сумнiвних боргiв 532  (277)  -  255 

Резерв нелiквiдiв ( запаси -матерiали) 0  1  -  1 

Цiннi папери  1 185  6  (1049)  142 

Додаткове пенсiйне забезпечення (11)  81  123  36 

Iншi забезпечення -  36  -  36 

Разом (166 078)  14 618  (926)  (152 386) 

 

2017 р.  Залишок на початок року  Вiдображено у складi прибутку або збитку

  Вiдображено у складi iншого сукупного доходу  Залишок на кiнець року 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Основнi засоби (182 443)  14 660   -   (167 783)  

Резерв сумнiвних боргiв 404  128  -  532 

Резерв нелiквiдiв (запаси-матерiали) 11  (11)  -  0 

Цiннi папери (647)  (76)  1 908  1 185 

Додаткове пенсiйне забезпечення (46)  -  35   (11) 

Разом (182 721)  14 701  1 943  (166 078) 

 

32. Розкриття компонентiв iншого сукупного доходу згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi" 



 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Статтi, якi у подальшому не будуть перекласифiкованi    

у прибуток або збиток:    

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами (682)  (193) 

Вплив податку на прибуток вiд актуарних прибуткiв/збиткiв по програмах з визначеними 

виплатами 123  35 

Дооцiнка (Уцiнка ) цiнних паперiв                                                                                             

 5 828  (10 424) 

Вплив податку на прибуток вiд уцiнки цiнних паперiв                                                                 

 (1 049)  1 908 

Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає    

перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку 4 220  (8 674) 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460) 4 220  (8 674) 

33. Умовнi i контрактнi зобов'язання 

Загальна iнформацiя  

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, 

майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Вступ в дiю  Закону України <Про ринок 

електричної енергiї> який визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади функцiонування 

ринку електричної енергiї, регулює вiдносини, пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, 

купiвлею-продажем, постачанням електричної енергiї. Також Законом передбачено розподiл 

постачання та продажу електроенергiї, що приведе до суттєвої реструктуризацiї та реформування, 

майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. 

Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, погашення державними органiзацiями 

заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiя енергетичної галузi можуть зробити 

iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у 

цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i 

результати дiяльностi Компанiї 

Iнвестицiйна програма  

Постановою НКРЕКП вiд 19 липня 2018 року №754  схвалено Iнвестицiйну програму  ПрАТ 

<Рiвнеобленерго> на 2018 рiк у сумi 133 778 тис. грн. (без ПДВ). Компанiя спрямовує власнi i 

залученi кошти на будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та 

обладнання,  заходи зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi 

iнвестицiйною програмою. Станом на 31.12.2018 року фiнансування за Iнвестицiйною програмою 

виконано на 99,59 %.  

На дату складання звiтностi Iнвестицiйна програма ПрАТ <Рiвнеобленерго>  на 2019 рiк 

затверджена в сумi 98 006 тис. грн. Постановою НКРЕКП №249 вiд 26.02.2019 р. 

Мобiлiзацiйний резерв 

Компанiя зобов'язана утримувати на зберiганнi мобiлiзацiйний резерв рiзних запасiв для 

Державного комiтету з матерiальних ресурсiв (Держкомрезерв). Даний резерв може бути 

використаний тiльки з дозволу державних органiв, його використання без дозволу заборонено i 

призводить до штрафних санкцiй. В силу виникаючої виробничої необхiдностi Компанiя має 

право використовувати мобiлiзацiйний резерв з його подальшим обов'язковим заповненням.  

Соцiальнi зобов'язання 

Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору 

Компанiя має зобов'язання щодо здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз 

соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання 

не враховується у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оскiльки керiвництво не може достовiрно 

оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням. 

Страхування 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, 



поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має 

повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення 

зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї. 

До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що 

втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть 

та фiнансовий стан Компанiї.  

Станом на 31 грудня 2018 р. Компанiя здiйснювала страхування  автотранспорту та цивiльної 

вiдповiдальностi водiїв, сума таких витрат у 2018 роцi склала 271 тис. грн. (2016 р.: 210 тис. грн.) 

Судовi процеси  

У ходi своєї дiяльностi Компанiя втягується у рiзнi судовi процеси, жоден з яких, сукупно або 

окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже вiдображенi у 

фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, вирiшення усiх питань, крiм вiдображених у звiтi, не 

зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. 

Оподаткування  

У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють 

все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на дiяльнiсть 

пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються незадовiльним 

складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку 

держави. 

Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом 

уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча, 

на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи 

зi своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати 

податковi ризики для Компанiї. 

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендар 

Компанiєю укладено договори оренди транспорту, каналiв зв'язку та нерухомостi. Строки оренди 

за такими договорами складають вiд одного до 5 рокiв. Зазначенi угоди про оренду не накладають 

на Компанiю жодних обмежень. Мiнiмальна орендна плата майбутнiх перiодiв за договорами 

оренди станом на 31 грудня: 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Протягом одного року 816  850 

Понад одного року, але не бiльше п'яти рокiв 2 448  2 550 

Разом 3 264  3 400 

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендодавець  

Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних площ 

Компанiї, оренди мiсця на вежi, сумiсного пiдвiсу радiолiнiй, сумiсного пiдвiсу 

волоконно-оптичного кабелю зв'язку, транспорту. Цi договори оренди мають строк тривалiстю 1 

рiк. Усi договори оренди включають пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк 

пiдвищення вiдповiдно до поточних ринкових умов. 

Мiнiмальна орендна плата до отримання у майбутнiх перiодах за договорами оренди станом на 31 

грудня складає: 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Протягом одного року 133  104 

Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв -  - 

Разом 133  104 

 

Питання охорони навколишнього середовища 

Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати не суттєвої шкоди навколишньому 



середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 

змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування 

законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, 

якi мають бути нарахованi у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ (IFRS). 

Концентрацiя закупок  

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018 р., Компанiя придбала електроенергiю у ДП 

"Енергоринок" на суму 2 283 166 тис. гривень з ПДВ (2017 р.: 1 877 891 тис. грн.). 

Договори поруки 

Компанiя виступає поручителем перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання зобов'язань за 

Договорами про вiдкриття кредитної лiнiї:  

- ТзОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна> на суму, що не перевищує 80 млн. доларiв США що 

еквiвалентно 2 215,1 млн.грн;  

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" на суму, що не перевищує 9 млн. доларiв США що еквiвалентно 

249,2 млн.грн;  

- ПАТ "ЕК Одесаобленерго" на суму, що не перевищує 15 млн. доларiв США що еквiвалентно 

415,3 млн.грн;;  

- ПрАТ "Київобленерго" на суму, що не перевищує 26 млн. доларiв США що еквiвалентно 719,9 

млн.грн;  

- ПАТ "Українська Iновацiйно-фiнансова Компанiя" на суму, що не перевищує 65 млн. грн.  

Компанiя виступає поручителем перед ПАТ "Державний ощадний банк України" за виконання 

зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї:  

- ПрАТ "ЕК Херсонобленерго" на суму, що не перевищує 17,5 млн. доларiв США що еквiвалентно 

484,5 млн.грн;  

Компанiя виступає поручителем перед Грейтфорд Лiмiтед за виконання зобов'язань за 

Договорами про вiдкриття кредитної лiнiї:  

- <ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.> на суму, що не перевищує 13, 648 млн. доларiв США що 

еквiвалентно 377,9 млн.грн;  

 <ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.> на суму, що не перевищує 11, 228 млн. доларiв США що 

еквiвалентно 310,9 млн.грн;  

Компанiя виступає Заставодавцем перед Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди) та Грейтфорд 

Лiмiтед за виконання зобов'язань за Договорами про вiдкриття кредитної лiнiї:  

- <ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.> (VS Energy International N.V.) (Нiдерланди) на суму, що не 

перевищує 15,137 млн.грн;  

Компанiя виступає Заставодавцем перед ПАТ "Державний ощадний банк України" за виконання 

своїх зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї на суму, що не перевищує 374,841 

млн.грн;  

Компанiя виступає Заставодавцем перед ПАТ "Державний ощадний банк України" за виконання 

зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї: 

ПАТ " ЕК Одесаобленерго" на суму, що не перевищує 6,577 млн.грн; 

34. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ <Рiвнеобленерго> є фiзичнi особи: 

Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини; 

Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї; 

Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї; 

Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї; 

Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини. 

Операцiй мiж кiнцевими власниками i ПрАТ " Рiвнеобленерго " за фiнансовий рiк не було (2018 

р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2018 р.: нуль грн.). 

Компанiя, що здiйснює контроль ПрАТ "Рiвнеобленерго" 

Компанiя Washington Holding BV (Нiдерланди) є материнською органiзацiєю для ПрАТ " 



Рiвнеобленерго " 

 

В 2018 "Рiвнеобленерго" здiйснило виплату дивiдендiв Washington Holding BV в сумi 33 342 тис. 

грн. У 2017 роцi в сумi 11 913 тис. грн.. Сальдо по розрахунках мiж компанiями станом на 31 

грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року вiдсутнє. 

Материнська компанiя наступного вищого рiвня  

Компанiя <ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.> (Нiдерланди) є материнською компанiєю наступного 

вищого рiвня для ПрАТ <Рiвнеобленерго>. 

Операцiй мiж <ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.> (Нiдерланди) i ПрАТ "Рiвнеобленерго" за 

фiнансовий рiк не було (2018 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року 

вiдсутнi (2018 р.: нуль грн.). 

 

Позика надана пов'язанiй сторонi 

Позика надана ТОВ <ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна>, яка є членом однiєї групи з ПрАТ 

"Рiвнеобленерго". Позика безвiдсотковою i без забезпечення. Залишок на 31.12.2018 р. склав 494 

846 тис. грн. (Примiтка 12). Позика була погашена грошовими коштами 08.02.2019. 

 

Облiгацiї пов'язаних сторiн, що утримуються Пiдприємством 

Протягом 2018 року компанiя утримувала облiгацiї пов'язаних сторiн що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (Примiтка 8): 

- АТ "Одесаобленерго" станом на 31.12.2018 р. облiгацiї не облiковуються, заборгованiсть 

за виплатою вiдсоткiв на дату фiнансової звiтностi вiдсутня. Сума вiдсоткового доходу, що була 

визнана у 2018 роцi склала 22 651 тис. грн. (Примiтка 28); 

- ПрАТ <Кiровоградобленерго> балансова вартiсть на 31.12.2018  87 958 тис. грн., 

заборгованiсть  за виплатою вiдсоткiв на дату фiнансової звiтностi вiдсутня.  Сума вiдсоткового 

доходу, що була визнана у 2018 роцi склала 2 377 тис. грн. (Примiтка 28). 

 

Операцiї з провiдним управлiнським персоналом 

Винагорода провiдного управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31грудня 2018 року 

склала 13 275 тис. грн. (2017 р.: 10 876 тис. грн.). Винагороди управлiнському персоналу 

включають заробiтну плату, премiї, компенсацiйнi виплати. Зазначенi виплати врахованi у складi 

"Витрати на оплату працi". До складу управлiнського персоналу входять члени Наглядової ради, 

члени Правлiння, члени Ревiзiйної комiсiї. 

Надання гарантiй та поручительств 

Компанiя виступає поручителем перед третiми сторонами за виконання зобов'язань за 

Договорами про вiдкриття кредитної лiнiї пов'язаних осiб (Примiтка 32) 

 

35. Полiтика управлiння ризиками 

Компанiя вiдслiдковує та керує фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 

ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, торговельну та iншу 

кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування 

операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi.  Фiнансовими активами якими володiє Компанiя є 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,  грошовi кошти. 

Категорiї фiнансових iнструментiв  

    31-12-2018 

   На кiнець звiтного перiоду  

   тис. грн. 

Фiнансовi активи:    

Грошовi кошти та їх еквiваленти   45 352 

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю:    



Торговельна дебiторська заборгованiсть   124 609 

Iнша дебiторська заборгованiсть   31 394 

Фiнансовi iнвестицiї (облiгацiї тi депозит)   134 382 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через прибутки/збитки:  

Iнша дебiторська заборгованiсть (за наданими поиками)   494 846 

Фiнансовi активи за справедливою  вартiстю через IСД:    

Iншi фiнансовi iнвестицiї (акцiї)   53 736 

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю    

Кредити та позики   581 454 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть   146 951 

 

    31-12-2017 

   На початок звiтного перiоду  

   тис. грн. 

Фiнансовi активи    

Грошовi кошти та їх еквiваленти   50 553 

Торговельна дебiторська заборгованiсть   92 444 

Iнша дебiторська заборгованiсть   478 084 

Iншi фiнансовi iнвестицiї   4 534 

Фiнансовi зобов'язання    

Кредити та позики   589 411 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть   50 352 

 

Станом на 31.12.2018 р. Компанiя виступала поручителем за договорами фiнансових гарантiй  на 

суму 4 837 811 тис. грн. (Примiтка 33). На дату затвердження фiнансової звiтностi  частина 

договорiв по фiнансовим гарантiям наданим була розiрвана, вiдповiдно станом на дату 

затвердження фiнансової звiтностi максимальна сума виплат за такими договорами склала 1 173 

337 тис. грн.  

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 

Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв. 

Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi а 

також iнших фiнансових активiв. 

Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на 

максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо 

рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик, ризик 

змiни цiн на товари та iншi цiновi ризики. Наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. 

Фiнансовi iнструменти, що пiдпадають  пiд вплив  ринкового ризику, включають в себе 

кредити, позики, фiнансовi активи доступнi для продажу. 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв за фiнансовими iнструментами коливатиметься залежно вiд змiни ринкових  вiдсоткових  

ставок. Ризик змiни ринкових вiдсоткових ставок вiдноситься до боргових зобов'язань Компанiї з 

плаваючою вiдсотковою ставкою. 

Компанiя керує ризиком змiни вiдсоткових ставок, використовуючи кредити i позики з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. 

Валютний ризик 



Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiни валютних курсiв.  

Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв зумовлена банкiвськими кредитами у 

доларах США. 

Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi монетарних активiв та зобов'язань Компанiї 

станом на звiтну дату представлена наступним чином: 

 Активи  Зобов'язання 

 2018 р.  2017 р.  2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Долари США -  -  581 454  589 411 

        

Аналiз чутливостi до валютного ризику. 

Компанiя схильна до ризику змiни курсу долара США.  

У таблицi нижче представленi данi про можливий вплив пiдвищення або зниження української 

гривнi на 5% по вiдношенню до вiдповiдних валют. Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки 

залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, та коригує перерахунок цих 

залишкiв на звiтну дату за умови 5-вiдсоткової змiни курсiв валют. 

  31-12-2018   31-12-2017 

 Збiльшення / зменшення  Вплив на прибуток до оподаткування 

 Збiльшення / зменшення  Вплив на прибуток до оподаткування 

 %.  тис. грн.  %.  тис. грн. 

Змiна валютного курсу долара США 5%  29 073  5%  29 471 

Змiна валютного курсу долара США -5%  (29 073)  -5%  (29 

471) 

   

Ризик лiквiдностi  

Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному 

здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному 

капiталi. 

Компанiя 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 Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом 

використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв. 

Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими 

зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань без урахування договорiв 

фiнансових гарантiй, строки виплати по яким можуть наступити протягом 2019 року (Примiтка 

33). 

 31-12-2018 Менше  

6 мiсяцiв  6 мiсяцiв -  

1 рiк   1 рiк - 5 рокiв  Бiльше  

5 рокiв  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. 

грн. 

Кредити та позики   581 454  -  -  581 454 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 146 951  -  -

  -  146 951 

Разом 146 951  581 454  -  -  728 405 

 

 31-12-2017 Менше  



6 мiсяцiв  6 мiсяцiв -  

1 рiк   1 рiк - 5 рокiв  Бiльше  

5 рокiв  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. 

грн. 

Кредити та позики -  168 403  421 008  -  589 

411 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352  -  - 

 -  50 352 

Разом 50 352  168 403  421 008  -  639 763 

Управлiння капiталом 

 

Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в 

майбутньому i максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення 

позикових i власних коштiв. 

Компанiя здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових 

коштiв, яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту 

заборгованiсть включаються кредити i позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином: 

  31-12-2018   31-12-2017 

 На кiнець звiтного перiоду  На початок звiтного перiоду 

 тис. грн.  тис. грн. 

Кредити та позики (Примiтка19) 581 454  589 411 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22) 

146 951  50 352 

За вирахуванням грошей  та їх еквiвалентiв (Примiтка 14) 

(45 352)  (50 553) 

Чистi позиковi кошти 683 053  589 210 

Власний капiтал 1 430 290  1 376 417 

Спiввiдношення чистих позикових  

коштiв до власного капiталу 48%  43% 

36. Оцiнка за справедливою вартiстю 

Дебiторська заборгованiсть за позикою  являє собою позику надану пов'язанiй сторонi. Позика є 

безвiдсотковою i без забезпечення (Примiтка 13). Майбутнi грошовi потоки  є не тiльки 

виплатами основної суми та вiдсоткiв. Вiдповiдно дебiторську заборгованiсть за поруками 

виконаними  класифiковано  за справедливою вартiстю  через прибутки/збитки. Оцiнка активу 

базується на дисконтованих майбутнiх грошових потоках 

 

В таблицi нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань Компанiї за справедливою вартiстю. 

 

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 року 

 

   Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

 Разом  Котирувань на активних ринках (Рiвень 1)  Значнi 

спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2)  Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:      

  

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 36): 



Акцiї, що не котируються 53 736  -  -  53 736 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13) 494 846    

  494 846 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): -  - 

 -  - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 124 609  -

  124 609  - 

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 9) 134 382  -  134 382  - 

Iнша дебiторська заборгованiсть(Примiтка 13) 31 394    31 394   

        

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

Кредити банкiв 581 454  -  581 454  - 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть(Примiтка 22) 146 951  - 

 146 951  - 

Забезпечення виплат персоналу (Примiтка 21) 15 867    15 867   

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2017 року  

   Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

 Разом   Котирувань на активних ринках (Рiвень 1)   Значнi 

спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2)   Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:      

  

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 36): 

Акцiї, що не котируються 21 933  -  -  21 933 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): -  - 

 -  - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 92 444  - 

 92 444  - 

Облiгацiї 183 444  -  183 444  - 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

Кредити банкiв 589 411  -  589 411  - 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352  -  50 352  - 

Забезпечення виплат персоналу 12 859    12 859   

За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1, 2 та Рiвнем 3 джерел справедливої вартостi не 

здiйснювались 

37. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи, 

дебiторську i кредиторську заборгованостi та позики. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання 

та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

 

Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала жодних фiнансових деривативiв, 

процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних та вiдсоткових ризикiв. 

Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями. 

 

 Балансова вартiсть 2018 р.  Справедлива вартiсть 2018 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Фiнансовi активи    

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через IСД без перекласифiкацiї: 53 736 

 53 736 



Фiнансовi iнвестицiї,  що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 134 382 

 134 382 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 124 609  124 

609 

Iнша дебiторська заборгованiсть, що оцiнюється за амортизованою вартiстю 31 394  31 

394 

Дебiторська заборгованiсть за позикою пов'язанiй сторонi, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю 494 846  494 846 

Разом 838 967  838 967 

Фiнансовi зобов'язання    

Кредити банкiв 581 454  581 454 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 146 951  146 951 

Забезпечення виплат персоналу  15 217  15 217 

Разом 743 622  744 272 

 

   Балансова вартiсть 

2017 р.  Справедлива вартiсть 

2017 р. 

  тис. грн.  тис. грн. 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi iнвестицiї  21 933  21 933 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  92 444  92 

444 

Облiгацiї  183 444  183 444 

Разом  297 821  297 821 

Фiнансовi зобов'язання     

Кредити банкiв  589 411  589 411 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  50 352  50 352 

Забезпечення виплат персоналу  12 409  12 409 

Разом  652 172  652 172 

38. Подiї пiсля звiтного перiоду 

Згiдно закону України <Про ринок електричної енергiї> вiд 13.04.2017р. № 2019-VIII зi змiнами 

та доповненнями змiнилися умови дiяльностi учасникiв ринку електричної енергiї та 

взаємовiдносин мiж ними. З метою виконання вказаного закону було вiдокремлено оператора 

системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї шляхом створення 

електропостачальника у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.  

З 01.01.2019 р. Компанiя надаватиме послуги з розподiлу електричної енергiї на 

недискримiнацiйних засадах вiдповiдно до вказаного Закону, кодексу систем розподiлу та iнших 

нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї. Щодо цих 

змiн ПрАТ <Рiвнеобленерго> було видано лiцензiю на право провадження господарської 

дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi, 

та анульовано з 01 сiчня 2019 року лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi з 

передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, видану 

вiдповiдно до постанови Нацiональної комiсiї з питань регулювання електроенергетики України 

вiд 28 серпня 1996 року № 55, та лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi з 

постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, видану вiдповiдно до постанови 

Нацiональної комiсiї з питань регулювання електроенергетики України вiд вiд 28 серпня 1996 

року № 56, на пiдставi пункту 13 роздiлу XVII <Прикiнцевi та перехiднi положення> Закону 

України <Про ринок електричної енергiї>. 

Оскiльки Компанiя буде здiйснювати послуги розподiлу очiкуються змiни потокiв виручки. На 

сьогоднi неможливо точно оцiнити вплив щодо вказаних змiн на дiяльнiсть Компанiї. 



Окрiм цього, звертаємо увагу на Примiтку 20 щодо дострокового погашення заборгованостi 

Компанiї за кредитом банка. 

39. Затвердження фiнансової звiтностi загальними зборами акцiонерного товариства 

Фiнансова звiтнiсть, була затверджена загальними зборами акцiонерного товариства: 

 

11 квiтня 2019 року.  

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20197074 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

49070, Днiпропетровська обл., мiсто 

Днiпро, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ ФАБРА, 

будинок 4 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2868 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 304/4, дата: 24.12.2014 

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) Пояснювальний параграф вiдсутнiй. 

 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: UA20-2019-00097/000, дата: 

29.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 29.01.2019, дата 

закінчення: 03.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 03.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

780 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

та 

Акцiонерам i керiвникам Приватного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка з застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго" (код 

ЕДРПОУ 05424874, мiсцезнаходження: 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71, (тут та 

надалi - "Компанiя"), яка складається iз: 

-балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року; 

-звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк; 

-звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк; 

-звiту про власний капiтал за 2018 рiк; 

-примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На 

нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для 

висловлення думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 

року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, у 

вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Закону України 



"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV 

щодо складання фiнансової звiтностi. 

Основа для висловлення думки iз застереженням 

Запаси 

У зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами пiсля 31 грудня 2018 року, ми не мали 

змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв станом на 31 грудня 2018 року, а також станом на 

31.12.2017 року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в наявностi 

та кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2018 року та станом на 31 грудня 2017 року, якi 

вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у сумах 25 560 тис. гривень та 22 892 тис. гривень 

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. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно 

з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ключовi питання аудиту Опис аудиторських процедур 

1 Повнота i своєчаснiсть визнання виручки вiд основної дiяльностi 

Основною дiяльнiстю Компанiї є постачання та розподiл електроенергiї фiзичним i юридичним 

особам. В рамках здiйснення даної дiяльностi Компанiя 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 з 

споживачами юридичними особами, або здiйснюючи перiодичний обхiд i контроль даних 

облiку споживачiв фiзичних осiб. 

При цьому дати контролю i звiрки показань можуть вiдрiзнятися, що потенцiйно може привести 

до вiдображення вiдпущених обсягiв електроенергiї в невiдповiдному перiодi. 

Також Компанiя почала застосовувати Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 "Дохiд 

вiд договорiв з клiєнтами" (тут та надалi - "МСФЗ 15") з 1 сiчня 2018 року використовуючи 

модифiкований ретроспективний метод. Для облiку доходу, який виникає по договорах з 

клiєнтами, МСФЗ 15 передбачає модель, що мiстить п'ять етапiв, i вимагає визнання доходу в 

сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на 

передачу товарiв або послуг покупцевi. МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження i 

враховувати всi доречнi факти i обставини на усiх етапах моделi стосовно договорiв з 

покупцями. Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення 

договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору. Крiм того, стандарт 

вимагає розкриття бiльшого обсягу iнформацiї. 

Опис аудиторських процедур, що виконувались: 

-Ми отримали аналiз керiвництва щодо можливого впливу МСФЗ 15 на облiк Компанiї. 

-Ми проаналiзували вiдповiднiсть дизагрегацiї виручки вимогам МСФЗ 15. 

-Ми проаналiзували ключовi питання визнання виручки за МСФЗ 15, що були використанi 

керiвництвом Компанiї для облiку виручки в 2018 роцi та для правильного застосування 

перехiдних положень МСФЗ 15. 



-Ми проаналiзували, що для потокiв виручки, щодо яких не виникало суттєвих змiн у 

порiвняннi з минулим перiодом, дiйсно не виникало необхiдностi в коригуваннi 

нерозподiленого прибутку. 

-Ми обговорили з керiвництвом наявну систему внутрiшнього контролю облiку реалiзацiї 

електроенергiї за категорiями споживачiв; 

-Ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї за сiчень 2018 року на предмет 

виявлення сум, що належать до операцiй 2017 року; 

Дивiться примiтки 6 та 25 до даної фiнансової звiтностi.  

Ключовi питання аудиту Опис аудиторських процедур 

2 Вплив застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", починаючи з 1 сiчня 2018 року 

керiвництво Компанiї перспективно оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з дебiторською 

заборгованiстю покупцiв i замовникiв, i визнає забезпечення пiд кредитнi збитки на кожну 

звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв представляє неупереджену та виважену з 

урахуванням ймовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, i 

вiдображає всю обгрунтовану i пiдтверджену iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови i 

прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату. Ступiнь точностi оцiнки 

керiвництва буде пiдтверджена або спростована розвитком майбутнiх подiй, якi за своєю суттю 

є невизначеними. Ми придiлили особливу увагу оцiнцi резерву пiд кредитнi збитки по 

дебiторської заборгованостi покупцiв i замовникiв в зв'язку з тим, що процес оцiнки є складним, 

передбачає застосування значних суджень керiвництвом, i сума резерву може бути значною. 

Опис аудиторських процедур, що виконувались: 

-Ми виконали перевiрку методологiї оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв стосовно 

дебiторської заборгованостi покупцiв i замовникiв, використовуваної керiвництвом Компанiї; 

-Ми виконали перевiрку на вибiрковiй основi коректностi класифiкацiї залишкiв дебiторської 

заборгованостi покупцiв i замовникiв для їх подальшої колективної або iндивiдуальної оцiнки в 

залежностi вiд характеристик кредитного ризику i термiнiв прострочення; 

-Ми виконали перевiрку на вибiрковiй основi термiнiв виникнення дебiторської заборгованостi 

покупцiв i замовникiв для пiдтвердження тривалостi перiоду прострочення платежу; 

-Ми перевiрили вiдповiднiсть iнформацiї, розкритої в Примiтках до фiнансової звiтностi, 

вимогам до розкриття iнформацiї МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ (IFRS) 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; 

-Ми перевiрили вiдповiднiсть iнформацiї, розкритої в Примiтках до фiнансової звiтностi, 

вимогам до розкриття iнформацiї МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 7 "Фiнансовi 

iнструменти: розкриття iнформацiї";  

Дивiться примiтки 6, 36 та 37 до даної фiнансової звiтностi.  

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену 

станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.  

Iнша iнформацiя складається з наступних звiтiв: 

1. Звiт про управлiння за 2018 рiк. 

2. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк; 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi Компанiї не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, 

iдентифiкованою вище та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i 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 ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Звiт про управлiння за 2018 рiк 



Компанiя пiдготувала та оприлюднила Звiт про управлiння за 2018 р 28 лютого 2019 року. У 

Звiтi про управлiння за 2018 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю 

та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця 

iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактiв, 

якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора.  

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк 

Компанiя планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 

2018 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання та 

ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що в 

ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання додатково тих осiб, кого 

надiлено найвищими повноваженнями. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

Компанiї 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, коли 

Керiвництво або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть або не має iнших 

реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 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 вплинути 

на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 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 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, але 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 про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або 

умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжувати безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою на 

безперервнiй основi; 

-оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї що покладенi в основу її 

складання так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

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 застосовано щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо 

що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi оскiльки негативнi наслiдки такого 

висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII про надання 

додаткової iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить 

суспiльний iнтерес: 

-ТОВ "БДО" було призначено для виконання цього завдання з обов'язкового аудиту 

Наглядовою радою Компанiї 24 сiчня 2019 року у вiдповiдностi до Порядку проведення 

конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства 

"Рiвнеобленерго" 

-Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї 

ТОВ "БДО" з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторених 

призначень становить два роки. Це завдання також є першим роком проведення ТОВ "БДО" 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї пiсля визнання Компанiї суб'єктом 

суспiльного iнтересу у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.199 № 996-XIV. 

-У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту нами розкрито питання, що мали найбiльше 

значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, та на якi, на наше професiйне 

судження, доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi нашого аудиту 

фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi нашої думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

-Пiд час проведення даного завдання з обов'язкового аудиту нами не було виявлено iнших 

питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначено у роздiлi "Ключовi питання 

аудиту" цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити у вiдповiдностi 

до вимог частини 4.3 статтi 14 Закону.  

-Iнформацiю, що мiститься у даному звiтi незалежного аудитора щодо аудиту фiнансової 

звiтностi Компанiї було узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi для Наглядової ради вiд 3 



квiтня 2019 р.  

-ТОВ "БДО" не надавало Компанiї iнших послуг, заборонених вiдповiдно до вимог статтi 6 

Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 

2258-VIII протягом 2018 року та у перiод з 1 сiчня 2019 року до дати пiдписання цього звiту 

незалежного аудитора.  

-ТОВ "БДО" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 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.  

-Протягом 2018 року ТОВ "БДО" не надавало Компанiї iншi послуги, окрiм послуг з 

обов'язкового аудиту.  

-У роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора розкрито 

iнформацiю щодо обсягiв аудиту та властивих для аудиту обмежень. 

Аудит здiйснювався пiд управлiнням ключового партнеру з аудиту Бережного Вiталiя 

Валерiйовича. 

Ключовий партнер з аудиту Бережний В. В. 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 101106 

За i вiд iменi фiрми ТОВ "БДО" 

Директор Балченко С. О. 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 101086 

м. Київ, 3 квiтня 2019 р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО". Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 

20197074. Юридична адреса: 49070, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, 4. Фактична адреса: 02121, м. 

Київ, вул. Харкiвське шосе, 201/203, 10 поверх. Тел 393-26-91.  

ТОВ "БДО" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi до роздiлу 4 

"Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової 

звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес". Посилання на реєстр: 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-a

udyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/ 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
"Я, Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

Невмержицький Сергiй Миколайович стверджую: наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно 

iз Законом України "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, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй 

господарськiй дiяльностi." 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

Вид інформації 



інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

05.04.2018 06.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

31.05.2018 01.06.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

05.04.2018 06.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.08.2018 17.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 



Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       
Невмержицький Сергiй 

Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

05424874 

4. Місцезнаходження 

Рівненська , -, 33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47 

6. Електронна поштова адреса 

INFO@ROE.VSEI.UA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 79 (2832) 
  

25.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.roe.vsei.ua в мережі Інтернет 25.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. 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 за станом на кінець звітного року  

20. 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 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 
 

34. Примітки 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" розкриває iнформацiю у 

вiдповiдностi до вимог "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826 як приватне акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчного 

(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.У зв'язку з цим, у складi рiчної iнформацiї емiтента, не 

розкривається: Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв); Iнформацiя про дивiденди; Iнформацiя про юридичних осiб, 

послугами яких користується емiтент; Опис бiзнесу;Текст аудиторського висновку (звiту). 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не 

заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Станом на 31.12.2017року посади 

 



корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi немає. Послугами рейтингового агентства 

Товариство не користується, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або 

цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. Фiзичнi 

особи, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi.Товариство не здiйснювало 

випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних 

паперiв. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Товариство не випускало (не розмiщувало) борговi цiннi папери, тому iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється. Iнформацiя про випуски 

iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство iпотечнi цiннi папери не 

випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає. Iпотечне покриття 

вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, iпотечне покриття вiдсутнє. 

Випуск iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався. Реєстр iпотечних активiв 

вiдсутнiй. Основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки випуск 

сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не складалась. Рiчна фiнансова звiтнiсть 

поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi вiдсутнiй в зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi, Товариством не випускались. У Товариства немає кодексу 

(принципiв) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та 

вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. У 

вiдповiдностi до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. 

№2826, вимоги щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не застосовуються до 

приватного акцiонерного товариства. 

У роздiлi ХV "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" в графi "Номер та дата видачi 

свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською 

палатою України" дата 23.04.2002р. - це дата Рiшення АПУ про включення ТОВ "БДО" до 

реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв; в графi "Номер та дата видачi свiдоцтва про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудиторською палатою України" дата 

24.12.2014р. - це дата Рiшення АПУ № 304/4 "Про результати зовнiшнiх перевiрок систем 

контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами" та про видачу Свiдоцтва 

про вiдповiднiсть системи контролю якостi. У роздiлi ХV "Вiдомостi про аудиторський 

висновок (звiт)" не наводиться iнформацiя про Реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату 

видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є 

професiйним учасником ринку цiнних паперiв.  

В роздiлi V "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" не вказується iнформацiя щодо розмiру 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам 

Товариства, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариство, яке не здiйснювало 

публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв i не зобов'язане розкривати цю iнформацiю 

(пдп.8 п.1 глави 4 роздiлу III "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826). 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

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

А01 №540076 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.04.2004 

4. Територія (область) 

Рівненська  

5. Статутний капітал (грн) 

21283542.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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) 

1886 

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

35.12 Передача електроенергiї 

35.13 Розподiлення електроенергiї 

35.14 Торгiвля електроенергiєю 

10. Органи управління підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Фiлiя-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

333368 

3) поточний рахунок 

26007300024435 

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

у іноземній валюті 

Фiлiя-Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

333368 



6) поточний рахунок 

26007300024435 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) 

електричними мережами 

АЕ 

№194760 
23.05.2013 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

енергетики 

(НКРЕ)  

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї на передачу електричної енергiї 

мiсцевими (локальними) електричними мережами, 

виданої НКРЕ - безстроковий.  

  

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом 
АЕ 

№194759 
20.05.2013 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

енергетики 

(НКРЕ) 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї на постачання електричної 

енергiї за регульованим тарифом, виданої НКРЕ - 

безстроковий.  

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з 

одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 

перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ № 

458854 
11.07.2014 

Мiнiстерство 

освiти i 

науки 

України 

Необмежена 

Опис 

У вiдповiдностi до ст.21 "Прикiнцевi та перехiднi 

положення" Закону України "Про лiцензування 

видiв господарської дiяльностi" вiд 02.03.2015р. 

№ 222-VIII (iз змiнами i доповненнями), лiцензiї 

на провадження видiв господарської дiяльностi, 

якi є чинними на день набрання чинностi цим 

Законом та мали обмежений термiн дiї, є 

безстроковими.  

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об’єктiв 

архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) 

АЕ 

№261573 
24.05.2013 

Державна 

архiтектурно-

будiвельна 

iнспекцiя 

України 

Необмежена 

Опис 

У вiдповiдностi до ст.21 "Прикiнцевi та перехiднi 

положення" Закону України "Про лiцензування 

видiв господарської дiяльностi" вiд 02.03.2015р. 



№ 222-VIII (iз змiнами i доповненнями), лiцензiї 

на провадження видiв господарської дiяльностi, 

якi є чинними на день набрання чинностi цим 

Законом та мали обмежений термiн дiї, є 

безстроковими. Листом Державної архiтектурно-

будiвельної iнспекцiї України вiд 17.08.2017р. № 

40-402-1804 пiдтверджено безстроковiсть лiцензiї 

та розмiщення лiцензiї у Реєстрi виданих лiцензiй.  

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Рiвненська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики 

2) організаційно-правова форма 

850 

3) код за ЄДРПОУ 

39108234 

4) місцезнаходження 

33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 71 

5) опис 

На установчому з'їздi, який вiдбувся 07.02.2014р. за участю представникiв Публiчного 

акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" та комунального пiдприємства "Мiськi електричнi 

мережi" (протокол №1 вiд 07.02.2014р.), було прийнято рiшення про створення Рiвненської 

обласної органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики (надалi - Органiзацiя),затверджено 

Статут Органiзацiї, обрано її керiвнi органи та визначено особу, яка надiлялась правами 

представляти Органiзацiю для здiйснення реєстрацiйних дiй. 

Засновниками (членами) Органiзацiї є: 

1.Публiчне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго"; 

2.Комунальне пiдприємство "Мiськi електричнi мережi". 

Державну реєстрацiю Органiзацiї було проведено 20.02.2014р., номер запису в ЄДР: 1 608 102 

0000 011339. 

Рiвненська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики є обласною органiзацiєю 

роботодавцiв пiдприємств електроенергетичної галузi, створеною за галузевою ознакою, 

вiдповiдно до Закону України «Про органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, права i гарантiї їх 

дiяльностi». Органiзацiя є неприбутковою громадською органiзацiєю, яка об'єднує роботодавцiв 

пiдприємств електроенергетичної галузiна засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою 

представництва i захисту економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв роботодавцiв на обласному 

рiвнi, а також з метою координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових 

вiдносин. 

У вiдповiдностi до п.5.1. Статуту Органiзацiї члени Органiзацiї мають право: безпосередньо або 

через своїх представникiв брати участь у роботi З’їзду Органiзацiї; брати участь в управлiннi 

Органiзацiєю безпосередньо через своїх представникiв в порядку, передбаченому Статутом, в 

тому числi обирати та бути обраними до складу керiвних органiв Органiзацiї та отримувати 

iнформацiю про їх роботу. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

00131713 

4) місцезнаходження 

65031, Одеська область, мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 28 "Б" 

5) опис 



ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО". Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй 

особi (станом на 29.12.2017р.) - 4,3238%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" визначенi 

Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство 

має право брати участь у загальних зборах ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного 

товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, 

власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

05396638 

4) місцезнаходження 

73000, Херсонська область, мiсто Херсон, ВУЛИЦЯ ПЕСТЕЛЯ, будинок 5 

5) опис 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй 

особi (станом на 31.12.2017р.) - 0,2521%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" визначенi 

Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство 

має право брати участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного 

товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, 

власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

23226362 

4) місцезнаходження 

25015, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 15 

5) опис 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 

Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2017р.) - 1,4660%. 



Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних 

зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (вищому 

органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного 

товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

23399393 

4) місцезнаходження 

54017, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40 

5) опис 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) є 

акцiонером ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО". 

Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2017р.) - 

2,27267%. 

Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних 

зборах ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вищому 

органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного 

товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Правлiння 

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

Невмержицький Сергiй Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго», комерцiйний директор, член Правлiння 

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

13.05.2013 на невизначений термiн 

9) Опис 

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №02 вiд 30.04.2013р.) обраний Головою 

Правлiння з 13.05.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

радиТовариства вiд 10.05.2016р. (протокол б/н вiд 10.05.2016р.) у зв'язку iз закiнченням 

12.05.2016р. строку повноважень у голови Правлiння Товариства, переобрано з 13.05.2016року 

головою Правлiння Товариства Невмержицького Сергiя Миколайовича - на невизначений термiн 

(вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Рiвнеобленерго», повноваження голови Правлiння є чинними до 

моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень голови Правлiння 

та обрання нового голови Правлiння). Повноваження та обов’язки голови Правлiння визначенi 

Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Правлiння ПрАТ «Рiвнеобленерго» та 

умовами трудового договору (контракту). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки.Перелiк попереднiх посад, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: комерцiйний директор, член правлiння. Посади, якi 

обiймає на iнших пiдприємствах: Голова Ради Рiвненської обласної органiзацiї роботодавцiв у 

галузi електроенергетики (33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Правлiння  

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

Красiнський Iгор Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Рiвнеобленерго", директор технiчний 

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

22.08.2013 до припинення повноважень 

9) Опис 

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом правлiння 

з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства 

вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом Правлiння 

Товариства Красiнським Iгорем Вiкторовичем, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. 

Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом 



Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до Статуту 

Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу 

Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 23 роки.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом 

останнiх п’яти рокiв: директор технiчний. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Правлiння 

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

Помадовський Роман Леонiдович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Одесаобленерго», начальник бюджетного вiддiлу 

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

22.08.2013 до припинення повноважень 

9) Опис 

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Помадовським Романом Леонiдовичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник бюджетного вiддiлу, директор фiнансовий. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: виконавчий директор Рiвненської обласної 

органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики (33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Правлiння 



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

Муха Юрiй Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Кiровоградобленерго», начальник Новоукраїнського РЕМ 

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

22.08.2013 до припинення повноважень 

9) Опис 

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний членом 

Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 

Правлiння Товариства Мухою Юрiєм Михайловичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник РЕМ, директор виконавчий. Посад на будь-

яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

головний бухгалтер, член Правлiння 

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

Степанчук Олена Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ «Ей-I-Ес Рiвнеенерго», керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї 

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

08.10.2007 не обмежений 

9) Опис 

Призначена на посаду Головного бухгалтера з 08.10.2007р. (наказ №631-к вiд 08.10.2007р.), строк 

трудового договору не обмежений. Рiшенням Наглядової Ради (протокол №16 вiд 10.09.2013р.) 

обрана членом Правлiння з 10 вересня 2013р. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння Товариства Степанчук Оленою Володимирiвною, 

у зв'язку з чим подовженi її повноваження. Повноваження, обов’язки та термiн повноважень члена 

Правлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства та умовами 

контракту. У вiдповiдностi до Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до 

моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження та обов’язки головного бухгалтера 

визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Правлiння 

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

Ахромкiн Андрiй Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Рiвнеобленерго", директор комерцiйний 

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

02.06.2014 до припинення повноважень 

9) Опис 

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №16 вiд 02.06.2014р.) обраний членом 

Правлiння з 02.06.2014р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 22.08.2016р. (протокол б/н вiд 22.08.2016р.) внесенi змiни до контракту з членом 



Правлiння Товариства Ахромкiним Андрiєм Олександровичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi 

Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та умовами контракту. У вiдповiдностi до 

Статуту Товариства повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття 

Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 

обрання нового складу Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник комерцiйного директора зi збуту 

електроенергiї, директор комерцiйний. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

голова Наглядової ради 

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

Лавренко Микола Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Перший Вiце-Президент 

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

08.09.2015 до наступних рiчних зборiв Товариства 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний членом 

Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол засiдання 

Наглядової ради №29 вiд 07.09.2015р.) у зв'язку з припиненням повноважень з 07.09.2015року 

голови Наглядової ради Товариства Спектора Михайла Йосиповича, з 08.09.2015 року обрано 

головою Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича. Лавренка М.М. згiдно 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) 

було переобрано членом Наглядової ради Товариства, а рiшенням Наглядової ради (протокол 

засiдання Наглядової ради вiд 25.03.2016р.) з 25.03.2016р.переобрано Головою Наглядової ради 

Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н 

вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича 

на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, а рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2017р.) з 06.04.2017р.обрано Головою Наглядової 

ради Товариства - до переобрання. Повноваження та обов’язки голови та члена Наглядової ради 

визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову раду ПрАТ 

«Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акцiонером 



Товариства.Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Перший Вiце-Президент, Президент юридичної особи. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 

(01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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

Судак Iгор Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу 

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

23.07.2013 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний членом 

Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Судака I.О. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н 

вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних 

Зборiв Товариства. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ 

«Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами 

цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посадова особа є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-

Президент з електроенергетичного бiзнесу, Старший Вiце-Президент юридичної особи. Посади, 

якi обiймає на iнших пiдприємствах: Старший Вiце-Президент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл 

Україна» (01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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



Зоммер Анатолiй Еммануїлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

45 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Вiце-Президент з розвитку енергетики 

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

23.07.2013 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обраний членом 

Наглядової ради з 23.07.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства. 

Зоммера А. Е. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних 

Зборiв Товариства. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ 

«Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами 

цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посадова особа є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-

Президент з розвитку енергетики. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Вiце-Президент з 

розвитку енергетики ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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

Iвасенко Григорiй Iванович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1947 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

48 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ», начальник виробничо-технiчного вiддiлу 

департаменту технiчної полiтики 

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

25.03.2016 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Iвасенка Г.I. згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Повноваження та 

обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є 

акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник виробничо-технiчного вiддiлу 

департаменту технiчної полiтики юридичних осiб. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

начальник виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики ПрАТ «ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ» (65098, Одеська обл., мiсто Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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

Маслова-Левченко Марина Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», провiдний фахiвець департаменту 

корпоративних вiдносин та приватизацiї  

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

06.04.2017 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) Маслову-Левченко М. А. обрано членом Наглядової ради Товариства на строк до 

наступних рiчних Зборiв Товариства. Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi 

Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та 



умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 16 

рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

провiдний фахiвець департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї юридичної особи. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: провiдний фахiвець департаменту корпоративних 

вiдносин та приватизацiї ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (01004, м.Київ, 

БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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

Санченко Юрiй Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», директор виробничого департаменту 

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

25.03.2016 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Санченка Ю. М. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. 

Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», 

Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового 

договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор департаменту 

енергоринку та регуляторної полiтики, заступник директора з економiки, директор виробничого 

департаменту юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: директор 

виробничого департаменту ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (01004, м.Київ, 

БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



член Наглядової ради 

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

Грабова Людмила Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» , заступник начальника вiддiлу корпоративного 

управлiння, ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО",член Ревiзiйної комiсiї 

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

25.03.2016 до наступних рiчних Зборiв Товариства 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства. Грабову Л. В. згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом 

Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Повноваження та 

обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є 

акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу корпоративних 

вiдносин, заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння юридичної особи, член 

Ревiзiйної комiсiї. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу 

корпоративного управлiння ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (01004, м.Київ, 

БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Кудiнова Олена Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 



вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного 

департаменту 

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

06.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Повноваження та 

обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору укладеного з 

членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: економiст 1 категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштiв, 

економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв, фахiвець 

планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту юридичних осiб. Посади, якi обiймає на 

iнших пiдприємствах: фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту ТОВ 

«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01004, м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ 

ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Ракова Олена Сергiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

38 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з 

енергоринком 

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

23.07.2013 3 роки 

9) Опис 



Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.07.2013р. обрана членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 24.04.2014р. 

(протокол б/н вiд 24.04.2014р.) переобрано на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї 

нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту Товариства зареєстрована 08.05.2014р.). 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ракову О. С. згiдно рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) 

переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 3 (три) роки, а рiшенням Ревiзiйної 

комiсiї Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол вiд 06.04.2017р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 

Товариства - до переобрання. Повноваження та обов’язки члена та голови Ревiзiйної комiсiї 

визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ 

«Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору укладеного з головою Ревiзiйної 

комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний 

стаж роботи - 38 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 

п’яти рокiв: начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з енергоринком, начальник вiддiлу 

тарифоутворення юридичної особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: начальник 

вiддiлу тарифоутворення ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01004, м.Київ, БУЛЬВАР 

Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Довгошия Федiр Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

45 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу iнвестицiйного планування 

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

08.05.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. обраний членом Ревiзiйної 

комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту Товариства 

зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Довгошию Ф. В. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. 

(протокол б/н вiд 06.04.2017р.) переобрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три 

роки. Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 



«Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу 

iнвестицiйного планування юридичних осiб. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: 

начальник вiддiлу iнвестицiйного планування ПрАТ «ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ» 

(65098, Одеська обл., мiсто Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Борисюк Юлiя Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1992 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй 

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

06.04.2017 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 

06.04.2017р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки. Повноваження та 

обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору укладеного з 

членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй юридичної 

особи. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: головний спецiалiст вiддiлу торгових 

операцiй ПрАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного 

планування 

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

08.05.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. обрана членом Ревiзiйної 

комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту Товариства 

зареєстрована 08.05.2014р.). Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

25.03.2016р. (протокол б/н вiд 25.03.2016р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Бiнєєва С. М. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол 

б/н вiд 06.04.2017р.) переобрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три 

роки.Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ 

«Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «Рiвнеобленерго» та умовами 

цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець 

вiддiлу iнвестицiйного планування, заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування, 

заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування департаменту технiчної полiтики. 

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного 

планування департаменту технiчної полiтики ПрАТ «ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ» 

(65098, Одеська обл., мiсто Одеса, вулиця Новiкова, будинок 13).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Наглядової ради 

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

Богуш Iрина Романiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ», начальник вiддiлу маркетингу 

та продаж 

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

25.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрано членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки вiдповiдно до 

Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) припинено 

повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, у зв'язку з чим з 

06.04.2017р.припинено повноваження члена Наглядової ради Богуш Iрини Романiвни. 

Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства, Положенням 

про Наглядову раду Товариства та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На момент припинення 

повноважень посадова особа не була акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 26 

рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

начальник вiддiлу маркетингу та продаж юридичної особи. Станом на 06.04.2017р. на iнших 

пiдприємствах обiймала посади: начальник вiддiлу маркетингу та продаж ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (04212, м.Київ, вулиця Маршала Малиновського, 

будинок 12-А). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Федорко Анастасiя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», директор економiчного департаменту 

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

25.03.2016 3 роки 

9) Опис 



Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки вiдповiдно до 

Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 25.03.2016р.) Федорко Анастасiю 

Миколаївну 25.03.2016р. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) припинено 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi,у зв'язку з чим з 

06.04.2017р.припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї, члена Ревiзiйної комiсiї - Федорко 

Анастасiї Миколаївни. Повноваження та обов’язки голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом 

Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та умовами цивiльно-правового 

договору укладеного з головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор економiчного 

департаменту юридичної особи. Станом на 06.04.2017р. на iнших пiдприємствах обiймала посади: 

директор економiчного департаменту ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (01004, 

м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Сушко Свiтлана Валерiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» , начальник вiддiлу корпоративного управлiння 

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

25.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.03.2016р. (протокол б/н вiд 

25.03.2016р.) обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства на 3 (три) роки вiдповiдно до Статуту 

Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2017р. (протокол б/н вiд 06.04.2017р.) припинено повноваження 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi, у зв'язку з чим з 06.04.2017р. припинено 

повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - Сушко Свiтлани Валерiївни. Повноваження та обов’язки 

члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства та умовами цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж 



роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти 

рокiв: начальник вiддiлу корпоративних вiдносин, начальник вiддiлу корпоративного управлiння 

юридичної особи. Станом на 06.04.2017р.на iнших пiдприємствах обiймала посади: начальник 

вiддiлу корпоративного управлiння ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (01004, 

м.Київ, БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА, будинок 5-7/29).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової 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 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правлiння 
Невмержицький Сергiй 

Миколайович 
- 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння  Красiнський Iгор Вiкторович - 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння 
Помадовський Роман 

Леонiдович 
- 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння Муха Юрiй Михайлович - 0 0 0 0 0 0 

головний 

бухгалтер, член 

Правлiння 

Степанчук Олена 

Володимирiвна 
- 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння 
Ахромкiн Андрiй 

Олександрович 
- 0 0 0 0 0 0 

голова Наглядової 

ради, член 

Наглядової ради 

Лавренко Микола 

Миколайович 
- 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 
Судак Iгор Олександрович - 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Зоммер Анатолiй 

Еммануїлович 
- 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 
Iвасенко Григорiй Iванович  - 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Маслова-Левченко Марина 

Анатолiївна 
- 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 
Санченко Юрiй Миколайович - 2 0.000002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Грабова Людмила 

Володимирiвна 
- 2 0.000002 2 0 0 0 



член Ревiзiйної 

комiсiї 
Кудiнова Олена Вiкторiвна - 0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї, Голова 

Ревiзiйної комiсiї 

Ракова Олена Сергiївна - 0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї  

Довгошия Федiр 

Володимирович 
- 0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 
Борисюк Юлiя Олександрiвна - 0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї  
Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна - 0 0 0 0 0 0 

Усього 14 0.000016 14 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Washington Holdings B. 

V. 
34121094 

1015C Нiдерланди - Амстердам 

Кайзерсграхт, буд.62 
70939512 83.326722 70939512 0 

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

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй немає. 0 0 0 0 

Усього 70939512 83.326722 70939512 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
06.04.2017 

Кворум 

зборів** 
97.22 

Опис 

Порядок денний (перелiк питань) рiчних загальних зборiв вiд 06.04.2017р.: 1. Обрання членiв 

лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), 

припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.2. Про порядок проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства.3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.4. 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради Товариства.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства.6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв 

Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 

9. Про змiну типу Товариства. 10.Про внесення змiн до статуту Товариства.11.Про внесення змiн до 

внутрiшнiх положень Товариства. 12.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства.13.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14.Затвердження умов договорiв, що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх 

винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.15. Про припинення 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.17. 

Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.18. Про схвалення/надання згоди на 

внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або 

укладання нових договорiв.19. Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови 

договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових 

договорiв.20. Про схвалення та/або вчинення правочинiв. 

До перелiку питань порядку денного були внесенi пропозицiї: Washington Holdings B.V., як 

акцiонером, що є власником 70 939 512 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 83,33% 

статутного капiталу, в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства», з 

пропозицiєю включити в бюлетень для голосування з сьомого питання порядку денного - «Розподiл 

прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi» та з восьмого питання порядку 

денного - «Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства» рiчних загальних зборiв акцiонерiв, 

додатковi проекти рiшень та надав вiдповiднi проекти рiшень та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» як акцiонером, що є 

власником 230 000 штук простих iменних акцiй Товариства, в порядку, встановленому, ст. 38 Закону 

України «Про акцiонернi товариства», з пропозицiєю включити в бюлетень для голосування з 

вiсiмнадцятого питання порядку денного - «Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови 

договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових 

договорiв» рiчних загальних зборiв акцiонерiв, додатковий проект рiшення та надало вiдповiдний 

проект рiшення.Пропозицiї Washington Holdings B.V. та ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» вiдповiдали вимогам 

Закону України «Про акцiонернi товариства» i були включенi до проектiв рiшень з питань порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв. 

За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:  

Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина Володимирiвна, 

члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сухомлин Алла Анатолiївна, Шурин Ольга 

Петрiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна. 

2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина 

Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сухомлин Алла Анатолiївна, 

Шурин Ольга Петрiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна з моменту 

закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв – Соловйова Юрiя Юрiйовича, та 



секретаря Загальних зборiв акцiонерiв – Глазову Ольгу Валерiанiвну, уповноважених рiшенням 

Наглядової ради Товариства (протокол вiд 13.02.2017 р.). 

2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: 

•для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» – 

до 20 хвилин;  

•для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; 

•усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) 

акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; 

•вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 

3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв акцiонерiв та змiни 

черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв. 

Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: 

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2016 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї 

щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк затвердити. 

Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 

власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). 

Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: 

Чистий прибуток отриманий по результатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк направити: 100% - на 

виплату дивiдендiв. 

Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного: 

1. Затвердити суму рiчних дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 14 296 638,98 грн., дивiденд, який 

припадає на одну просту iменну акцiю з дивiдендної суми складає 0,16793068 грн. 

2. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам в порядку, визначеному 

чинним законодавством та Статутом Товариства. 

Прийняте рiшення по дев’ятому питанню порядку денного: 

Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» з публiчного 

акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 

Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного: 

1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», 

виклавши його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО». 

2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РIВНЕОБЛЕНЕРГО». 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та здiйснити всi необхiднi дiї для державної 

реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення 

Прийнятi рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 

1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новiй 

редакцiї. 

2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та ввести в дiю з 

моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО». 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення про Загальнi збори 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про 

Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення 

про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та 



Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РIВНЕОБЛЕНЕРГО». 

Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. 

Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

1)Лавренка Миколу Миколайовича; 

2)Судака Iгоря Олександровича; 

3)Зоммера Анатолiя Еммануїловича; 

4)Iвасенка Григорiя Iвановича; 

5)Маслову-Левченко Марину Анатолiївну; 

6)Санченка Юрiя Миколайовича; 

7)Грабову Людмилу Володимирiвну. 

Прийнятi рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 

Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити 

вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати 

дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради. 

Прийняте рiшення по п’ятнадцятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 

Прийняте рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного: 

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

1) Кудiнову Олену Вiкторiвну; 

2) Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну; 

3) Борисюк Юлiю Олександрiвну; 

4) Довгошию Федора Володимировича; 

5) Ракову Олену Сергiївну. 

Прийнятi рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного:  

1.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

2.Розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї Товариства встановити 

вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

3.Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Прийнятi рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного: 

1.1. Надати згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) додаткової угоди до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №74-

МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Кредитний договорiв), у зв’язку з встановленням щомiсячної комiсiї 

в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту.  

1.2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 

вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни 

Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, збiльшується розмiр 

частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або 

розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, та/або 

неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Товариство згiдно з Кредитним 

договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для 

припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв, i встановленi зобов’язання залишаться чинними протягом строку дiї Кредитного договору, 

з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Товариства за Кредитним 

договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

1.3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного 

договору з урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень що будуть внесенi до Кредитного договору, в 

тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати 

процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або 

строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки 

повернення траншiв, та/або встановлюються/змiнюються зобов’язання, невиконання яких дає Банку 

право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за 

Кредитним договором та/або збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї. Дана 

згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Згаданi змiни вносяться до 



Кредитного договору без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

1.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначити та змiнювати решту 

умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати 

додаткову угоду вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Кредитного договору та 

пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в 

майбутньому. 

2.1. Надати згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) додаткової угоди до: 

- Договору поруки №258-П/13 вiд 08.10.2013р. (надалi – Договiр поруки-1), укладеного в забезпечення 

виконання у повному обсязi зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалi – Боржник-1) перед Банком за 

Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04.07.2012р. (надалi – Кредитний договiр-1), 

у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд 

суми заборгованостi по кредиту; 

- Договору поруки №140-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-2), укладеного в забезпечення 

виконання у повному обсязi зобов’язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалi – Боржник-

2) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. (надалi – 

Кредитний договiр-2), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% 

(три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; 

- Договору поруки №181-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-3), укладеного в забезпечення 

виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалi – 

Боржник-3) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №75-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 

(надалi – Кредитний договiр-3), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не 

перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; 

- Договору поруки №111-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-4), укладеного в забезпечення 

виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалi – 

Боржник-4) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №60-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 

(надалi – Кредитний договiр-4), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не 

перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; 

- Договору поруки №168-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-5), укладеного в забезпечення 

виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) 

(надалi – Боржник-5) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №76-МВ/16 вiд 

09.11.2016р. (надалi - Кредитний договiр-5), у зв’язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, 

що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту. 

2.2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, 

Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалi – Кредитнi договори), 

в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як 

поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитних договорiв, внаслiдок яких 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник-1, 

Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалi – Боржники) згiдно з Кредитними договорами 

повиннi сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно з договорами поруки, i 

погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не 

потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною 

протягом строку дiї договорiв поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, 

що i Боржники, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржникiв за 

Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договорiв поруки, 

виконання Боржниками своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитних договорiв з 

урахуванням усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитних договорiв, в тому 

числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати 

процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або 

строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються 

зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржникiв штраф/пеню та/або вимагати 

дострокового виконання зобов’язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, 

безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

2.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту 

умов додаткових угод до Договорiв поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додатковi 

угоди вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договорiв поруки та пiдписувати 

пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому. 

Рiшення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного не прийнято. 



Прийнятi рiшення по двадцятому питанню порядку денного:  

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення 

яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством 

протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а 

саме: 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед 

Товариством граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому 

погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; 

- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства 

перед особою граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому 

погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 

2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його 

тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою 

Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2017 роцi не скликались. 

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2010 42/17/1/10 

Рiвненське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

UA 4000097042 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 85134168 21283542.00 100.00 

Опис 

Акцiї в лiстингу не знаходяться. У вiдповiдностi до повiдомлення, розмiщеного на сайтi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" 24.05.2017 

року акцiї простi iменнi ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 05424874), були виключенi iз бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна 

фондова бiржа" у зв'язку iз закiнченням термiну перебування у бiржовому списку (списку позалiстингових цiнних паперiв). Цiннi папери 

Товариства не перебувають в обiгу за межами України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного 

перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" 06 квiтня 2017року прийнято рiшення про змiну 

типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i змiну найменування Товариства. У зв'язку з цим, 

було здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй було видане Захiдним 

територiальним управлiнням НКЦПФР 29.05.2017року, реєстрацiйний номер 42/17/1/10.  

  



XII. 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, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1458811 1481906 332 332 1459143 1482238 

будівлі та споруди 1061010 1083630 0 0 1061010 1083630 

машини та 

обладнання 
314278 316176 0 0 314278 316176 

транспортні засоби 20733 23893 332 332 21065 24225 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 62790 58207 0 0 62790 58207 

2. Невиробничого 

призначення: 
390 304 0 0 390 304 

будівлі та споруди 380 296 0 0 380 296 

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 
0 0 0 0 0 0 

інші 10 8 0 0 10 8 

Усього 1459201 1482210 332 332 1459533 1482542 

Опис *Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):  

- Група “Будiвлi та споруди” - строк корисного використання 20-40 рокiв  

- Група “Машини та обладнання” – 7-20 рокiв  

- Група “Транспортнi засоби” 5-20 рокiв  

- Група “Iншi” – 0-10 рокiв.  

Орендованi основнi засоби облiковуються за балансом за оцiночною вартiстю, що зазначена в 

договорi оренди.  

В графi "Основнi засоби, всього" наведено залишкову вартiсть власних та орендованих основних 

засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2017р. – 3 838 313 тис.грн., станом на 

31.12.2017р. – 3 999 156 тис.грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2017р. – 63%. Ступiнь використання основних 

засобiв - до повного зносу.  

Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р. – 2 516 614 тис.грн.  

Iнша iнформацiя щодо обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до аудиторського 

висновку до рiчної фiнансової звiтностi.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

1376417 1280987 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
21284 21284 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

21284 21284 

Опис *Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з 

Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190 та 

1200 активу Балансу Товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1). Розраховуємо суму 

зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690 ПАСИВУ Балансу (S2). Вартiсть чистих 

активiв визначається як S1-S2 

Висновок Величина чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 ЦК України. Розмiр 

статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам закону. 

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 589411 X X 

у тому числі:   

Короткостроковi кредити банку 26.05.2017 168403 10.5 14.12.2018 

Довгостроковi кредити банку 10.11.2016 421008 9.69 01.02.2021 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

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 0 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 2248 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 462358 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 1054017 X X 

Опис: Зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, 

за векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права вiдсутнi.  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ Основний вид Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 



з/п продукції* 
у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Постачання та 

передача 

електроенергiї 

0 0 0 0 2099538 97.58 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 
Собiвартiсть реалiзованої купованої 

електроенергiї 
77.70 

2 Амортизацiя 7.03 

3 Виробничi витрати на оплату працi 7.76 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Граничн

а 

сукупна 

вартість 

правочи

нів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останнь

ої річної 

фінансо

вої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідноше

ння 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
06.04.201

7 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕР

ГО" 

2500000 2266350 110.31 

Договори 

(правочини), 

характер 

яких 

пов'язаний з 

фiнансово-

господарсько

ю дiяльнiстю 

Товариства, у 

вiдповiдностi 

до умов яких 

07.04.2017 
www.roe.vsei

.ua 



№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Граничн

а 

сукупна 

вартість 

правочи

нів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останнь

ої річної 

фінансо

вої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідноше

ння 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

встановлюют

ься грошовi 

зобов’язання 

особи перед 

Товариством. 

Опис: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 06.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про 

вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом 

одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв 

(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною 

вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 2 500 млн. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 266 350 000грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 110.31 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 81 449 372 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 79 182 557 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 70969512 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 4989634 штук.  

2 
06.04.201

7 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕР

ГО" 

2500000 2266350 110.31 

Договори 

(правочини), 

характер 

яких 

пов'язаний з 

фiнансово-

господарсько

ю дiяльнiстю 

Товариства, у 

вiдповiдностi 

до умов яких 

встановлюют

ься грошовi 

зобов’язання 

Товариства 

перед 

особою. 

07.04.2017 
www.roe.vsei

.ua 

Опис: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 06.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про 

вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом 

одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладання договорiв 

(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною 

вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 



№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Граничн

а 

сукупна 

вартість 

правочи

нів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останнь

ої річної 

фінансо

вої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідноше

ння 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 2 500 млн. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 266 350 000грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 110.31 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 81 449 372 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 79 182 557 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 70969512 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 4989634 штук.  

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предмето

м 

правочи

ну (тис. 

грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останньо

ї річної 

фінансов

ої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочин

у 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
18.08.201

7 

Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕР

ГО" 

335680.4

4 
2266350 14.81 

Договiр 

поруки, 

згiдно з 

умовами 

якого 

Товариств

о 

поручаєтьс

я перед 

Грейтфорд 

Лiмiтед за 

виконання 

зобов’язан

ь за 

Кредитни

м 

19.08.2017 
www.roe.vsei.

ua 



№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предмето

м 

правочи

ну (тис. 

грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останньо

ї річної 

фінансов

ої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочин

у 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

договором. 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 18.08.2017року (протокол вiд 18.08.2017р.) надано згоду на укладення Товариством з Грейтфорд 

Лiмiтед значного правочину, а саме: Договору поруки, згiдно з умовами якого Товариство поручається перед 

Грейтфорд Лiмiтед за виконання зобов’язань за Кредитним договором № КС-799/13 вiд «14» червня 2013 року. 

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору, становить 13 160 631,25 доларiв США (згiдно офiцiйного 

курсу НБУ станом на 18.08.2017 року 100 доларiв США становить 2550,6409грн.) Таким чином, вартiсть договору 

складає 335 680 443,36грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 266 350 000грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 

предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 14,81%. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом 

Товариства не визначенi. 

2 
18.08.201

7 

Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕР

ГО" 

276165.2

4 
2266350 12.19 

Договiр 

поруки, 

згiдно з 

умовами 

якого 

Товариств

о 

поручаєтьс

я перед 

Грейтфорд 

Лiмiтед за 

виконання 

зобов’язан

ь за 

Кредитни

м 

договором.  

19.08.2017 
www.roe.vsei.

ua 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 18.08.2017року (протокол вiд 18.08.2017р.) надано згоду на укладення Товариством з Грейтфорд 

Лiмiтед значного правочину, а саме: Договору поруки, згiдно з умовами якого Товариство поручається перед 

Грейтфорд Лiмiтед за виконання зобов’язань за Кредитним договором № КС-817/13 вiд «29» жовтня 2013 року. 

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору, становить 10 827 288,14доларiв США (згiдно офiцiйного 

курсу НБУ станом на 18.08.2017 року 100 доларiв США становить 2550,6409грн.) Таким чином, вартiсть договору 

складає 276 165 239,66грн. Вартiсть активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 266 350 000грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 

предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12,19%. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом 

Товариства не визначенi. 



№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість 

майна 

або 

послуг, 

що є 

предмето

м 

правочи

ну (тис. 

грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за 

даними 

останньо

ї річної 

фінансов

ої 

звітності 

(тис. 

грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочин

у 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступ

ній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
25.04.201

7 

Наглядова рада 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"РIВНЕОБЛЕНЕР

ГО" 

404380 2266350 17.8428 

Внесення 

змiн до 

договору 

застави 

майнових 

прав вiд 

26.05.2014 

№9, 

укладеног

о мiж 

Товариств

ом та 

Публiчним 

акцiонерн

им 

товариство

м 

«Державн

ий 

ощадний 

банк 

України». 

26.04.2017 
www.roe.vsei.

ua 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 25.04.2017року (протокол вiд 25.04.2017р.) надано згоду на укладення Товариством з Публiчним 

акцiонерним товариством «Державний ощадний банк України» значного правочину, а саме: додаткового договору № 

3 до договору застави майнових прав вiд 26.05.2014 №9, у вiдповiдностi до умов якого змiнюється договiрна вартiсть 

предмету застави та визначається в сумi 404 380 057,44 грн., за контрактами, укладеними мiж Товариством та 

контрагентами, а також вносяться iншi змiни. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом даного договору, становить 

404 380 057,44 (чотириста чотири мiльйони триста вiсiмдесят тисяч п’ятдесят сiм) гривень 44 копiйки. Вартiсть 

активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 2 266 350 000грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 17,8428%. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

18.08.2017 19.08.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

23.05.2017 24.05.2017 
Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 

10.05.2017 11.05.2017 
Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства 

25.04.2017 26.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

06.04.2017 07.04.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

06.04.2017 07.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

20197074 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ АНДРIЯ 

ФАБРА, будинок 4 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

2868 23.04.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів** 

д/н д/н д/н - 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0518  

24.12.2014 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф 

Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 37 до 

фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї, як i дiяльнiсть iнших 

компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у 

найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної 



невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо 

подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. Також ми 

звертаємо увагу на Примiтку 33 «Умовнi i контрактнi зобов'язання» до 

фiнансової звiтностi, в якiй зазначено iнформацiю щодо iснуючих у 

Компанiї умовних зобов'язань за договорами поруки на загальну суму 5 

324 млн гривень станом на 31 грудня 2017 року. Ми не вносимо 

подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

UA20-2018-00065/000 

19.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.01.2018 

29.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
540000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 2 1 

 

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 (запишіть): д/в Ні 

 

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 відсотків  
 

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 (запишіть): д/в Ні 

 

Які були 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 зменьшення 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 (запишіть): У звiтному 2017роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не 

скликались. Порядок денний позачергових загальних зборiв вiд 15.09.2016р.: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), припинення повноважень членiв 

лiчильної комiсiї. 2.Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 3.Про схвалення/надання згоди на укладення договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 4.Про схвалення/надання згоди 

на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 5.Про схвалення/надання 

згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».  

Так 

 

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
д/в 

Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв вiдбулися 15.09.2016р. 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
д/в 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/в 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 

членів наглядової ради - акціонерів 7 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 7 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 



 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не 

проводила. 

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  В складi Наглядової ради комiтети 

не створювались. 

Інші (запишіть)  В складi Наглядової ради комiтети 

не створювались. 

 

В складi Наглядової ради комiтети не створювались. 

В складi Наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином 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)  Винагорода членам Наглядової 

ради виплачується у вiдповiдностi 

до договорiв, умови яких були 

затвердженi загальними зборами 

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 (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 

особа. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу 

Правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради 

обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники 

акцiонерiв), та/або незалежнi директори.Члени Наглядової ради мають вiдповiдати 

критерiям професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти, професiйних 

навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та iнших характеристик, 

необхiдних для виконання обов’язкiв передбачених Законом, Статутом та 

"Положенням по Наглядову Раду ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". Членами 

Наглядової ради не можуть бути: •народнi депутати України,члени Кабiнету 

Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, 

органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, посадовi особи органiв 

прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм 

випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами 

держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в 

Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї; •особи, яким суд заборонив займатись 

видом дiяльностi, яким займається й Товариство; •особи, якi мають не зняту або 

непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi 

злочини. Члени Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства. Члени 

Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про 

стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була 

ефективною, вони повиннi: •виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи 

основнi ризики дiяльностi Товариства; •брати самовiдвiд пiд час прийняття 

рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; •придiляти достатньо уваги 

та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; •не брати участi в поточному керiвництвi 

роботою Товариства; •приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз 

дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог 

"Положення по Наглядову Раду ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". Члени Наглядової 

ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв 

Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України i Статуту 

Товариства. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного 

виконання ними своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  Обраний у 2017 роцi новий член 

Наглядової ради самостiйно 



ознайомився iз змiстом 

внутрiшнiх документiв ПрАТ 

"Рiвнеобленерго". 

 

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 5 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 7 

 

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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так 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  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

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) Так 

 

 

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):  д/в 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні 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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 
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 зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  У зв'язку iз виключенням 

попереднього аудитора з Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
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 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/в  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

Територія 
 

за КОАТУУ 5610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 35.12 

Середня кількість 

працівників 
1886 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Князя Володимира, 71, м. Рiвне, 

Рiвненська обл., 33013  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 2228 2562 0 

первісна вартість 1001 29057 30163 0 

накопичена амортизація 1002 -26829 -27601 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 13212 18260 0 

Основні засоби: 1010 1459201 1482210 0 

первісна вартість 1011 3837981 3998824 0 

знос 1012 -2378780 -2516614 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 32924 205376 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 730 454 0 

Усього за розділом I 1095 1508295 1708862 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 20234 22892 0 

Виробничі запаси 1101 20095 22836 0 

Незавершене виробництво 1102 139 56 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 72050 92444 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1339 

 

28075 

 

0 

з бюджетом 1135 5087 3291 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 5030 640 0 

з нарахованих доходів 1140 249 1449 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 415987 478084 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 170071 4534 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 41725 50553 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 41536 50256 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 322 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 30991 40250 0 

Усього за розділом II 1195 758055 721572 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 2266350 2430434 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21284 21284 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2947 -5569 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 5321 5321 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1251435 1355381 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1280987 1376417 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 182721 166078 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 407863 421008 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 4934 5974 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 4934 5974 0 

Цільове фінансування 1525 208 48 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 595726 593108 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 163145 168403 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8170 11778 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 9588 2248 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 417 1369 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 4107 5341 0 

за одержаними авансами 1635 178248 224992 0 

за розрахунками з учасниками 1640 1319 1319 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 4768 6885 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 19875 38574 0 

Усього за розділом IІІ 1695 389637 460909 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 2266350 2430434 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Невмержицький Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2151518 1677461 

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 ( 2004035 ) ( 1645246 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

147483 

 

32215 

 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 21100 18866 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 27391 ) ( 24576 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5865 ) ( 4945 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

135327 

 

21560 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 30067 32334 

Інші доходи 2240 52777 7579 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 65825 ) ( 24430 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 6708 ) ( 19321 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

145638 

 

17722 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -27238 -3425 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

118400 

 

14297 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -10424 3594 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -193 257 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -10617 3851 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 1942 -693 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -8674 3158 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 109726 17455 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 75933 68975 

Витрати на оплату праці 2505 169649 150604 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36686 32508 

Амортизація 2515 141200 124488 



Інші операційні витрати 2520 51602 48759 

Разом 2550 475070 425334 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 85134168 85134168 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 85134168 85134168 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.39075 0.16793 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.39075 0.16793 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Невмержицький Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

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 

 

2496872 

 

2010125 

Повернення податків і зборів 3005 29 50 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3594 2385 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 110047 40366 

Надходження від повернення авансів 3020 74 48 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3621 3086 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11495 8703 

Надходження від операційної оренди 3040 139 136 

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 1780 3393 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 173206 ) 

 

( 71627 ) 

Праці 3105 ( 136005 ) ( 123053 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 35406 ) ( 34801 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 161277 ) ( 106011 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 37549 ) ( 18443 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 80580 ) ( 49256 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 43148 ) ( 38312 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1846158 ) ( 1543481 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2644 ) ( 2108 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 700 ) ( 921 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 5740 ) ( 392163 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 266515 -205873 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 13097 0 

необоротних активів 3205 672 338 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 29205 32364 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 215113 34291 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 245953 ) ( 103304 ) 

необоротних активів 3260 ( 195123 ) ( 127261 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -182989 -163572 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 160343 536992 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 -160343 -153562 

Сплату дивідендів 3355 ( 14227 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 60471 ) ( 19206 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -74698 364224 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8828 -5221 

Залишок коштів на початок року 3405 41725 46946 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 50553 41725 

 

Примітки д/в 

Керівник Невмержицький Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Пiдприємство веде звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом. 

Керівник Невмержицький Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирiвна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 05424874 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 21284 2947 0 5321 1251435 0 0 1280987 

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 21284 2947 0 5321 1251435 0 0 1280987 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 118400 0 0 118400 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 -8516 0 0 -158 0 0 -8674 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 -8516 0 0 0 0 0 -8516 

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 -158 0 0 158 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -14296 0 0 -14296 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -8516 0 0 103946 0 0 95430 

Залишок на 

кінець року 
4300 21284 -5569 0 5321 1355381 0 0 1376417 

 

Примітки д/в 

Керівник Невмержицький Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Степанчук Олена Володимирiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

1. Загальна iнформацiя 

Приватне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго" (далi – Компанiя або Рiвнеобленерго) 

зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Спочатку Компанiя була створена як 

державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства 

України згiдно Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному 

комплексi України» вiд 4 квiтня 1995 року та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 

України вiд 2 серпня 1995 року.  

В результатi тендеру в 2001 роцi основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.  

12 квiтня 2011 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "АЕС Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

30 квiтня 2013 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне 

Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, згiдно з 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 06.04.2017 р. Компанiя була перереєстрована як Приватне 

Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго" 

Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним 

особам в м. Рiвне та Рiвненськiй областi, Україна.  

Товариство отримало лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України 

(«НКРЕ») на постачання та передачу електроенергiї вiд 16 травня 2013 року. 

Юридична адреса Компанiї: вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рiвне, 33013, Україна  

2. Основнi положення облiкової полiтики 

2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ"). 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, 

за винятком таких статей: основних засобiв i фiнансових активiв, що утримуються для продажу, 

якi оцiнюються та справедливою вартiстю, вiдповiдно. 

У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. 

Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 

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

тисячi, якщо не зазначене iнше. 

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

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

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

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

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. 

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому 

На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує у нестабiльному середовищi, пов'язаному зi 

свiтовою економiчною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi залежатиме значною 

мiрою вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що здiйснюються урядом України. У той же 

час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. У 

зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду щодо виходу з кризи неможливо достовiрно 

оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi 

виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування 

вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i сплачувати свої борги у мiру 

настання строкiв їхнього погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань, якi 



можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, 

якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

2.2. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої 

амортизацiї. 

Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки 

(в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи") i Компанiя може продемонструвати наступне: 

• Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна було 

використовувати або продати; 

• Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати; 

• Здатна використати нематерiальний актив; 

• Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; 

• Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки, 

використання активу. 

• Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його 

розробки. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 

активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. 

Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна 

строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. 

У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Компанiя облiковує програмнi продукти та 

iншi нематерiальнi активи. 

2.3. Основнi засоби 

Об’єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Компанiї по первiснiй вартостi за мiнусом 

накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв 

включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, 

капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом – 

собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва 

та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у 

будiвництвi та iн.). 

Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати 

були понесенi. 

Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого 

використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються 

як брухт.. 

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по 

мiрi їх виникнення. 

Компанiя має право оренди та право на тимчасове використання земельних дiлянок, на яких 

знаходяться її будiвлi, споруди, передавальнi пристрої та прилеглi до них територiї, та сплачує 

орендну плату та податок за землю, якi нараховуються у порядку, визначеному державою. В 

розрахунку враховуються данi загальної площi земельної дiлянки та характер її використання. 

У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i 

придбання основних засобiв. 

Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Для кожного об’єкту основних засобiв 

встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний 

строк корисного використання може бути меншим, нiж строк економiчної служби активу в силу 

специфiки очiкуваної корисностi активу для Компанiї. Розрахункова оцiнка строку корисного 

використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на 

досвiдi роботи Компанiї з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання при 

необхiдностi переглядається. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: 



Групи основних засобiв Термiн корисного використання 

Будiвлi 40 рокiв 

Лiнiї електропередачi 30 рокiв 

Виробничi машини та обладнання 3-20 рокiв 

Транспортнi засоби 5-20 рокiв 

Виробничий iнвентар, офiснi меблi та обладнання та iнше 5-10 рокiв 

Компанiя оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець 

кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".  

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

2.4. Зменшення корисностi не фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. 

Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення 

корисностi, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного 

вiдшкодування активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або 

пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi 

використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за 

винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд 

надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть 

активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть 

якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, 

майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка 

вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi активу. Збитки 

вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати в складi витрат. 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується 

сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у 

тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми 

очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. 

У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного 

вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 

амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про фiнансовi 

результати за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються 

таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням 

залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. 

2.5. Фiнансовi iнструменти 

Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан 

тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на iнструменти. Фiнансовi 

активи та зобов’язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю при 

первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв 

або фiнансових зобов’язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або 

збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Облiкова полiтика вiдносно подальшої 

переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної 

нижче. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми 

вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку 

визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i 

погасити зобов’язання. 

2.6. Фiнансовi активи 



Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi активи класифiкуються таким чином: 

• фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки; 

• позики та дебiторська заборгованiсть; 

• фiнансовi в активи, якi утримуються до погашення; 

• фiнансовi активи, доступнi для продажу; 

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти, депозити, торгову та iншу дебiторську 

заборгованiсть. 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 

Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля 

первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або 

продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або 

iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до 

здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi 

переоцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, 

оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках. 

У Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки 

та збитки. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають 

фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як 

позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням 

збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки 

вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не 

буде суттєвим. 

У дану категорiю, головним чином, вiдноситься торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Фiнансовi в активи, якi утримуються до погашення 

Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi 

iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення фiнансовi 

активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов’язанi з 

проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, утримуванi до погашення, 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка крiм 

випадкiв, коли вплив ефекту амортизацiї є несуттєвим, та за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.  

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

Доступнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в 

цю категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного 

визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а 

нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному доходi. 

При вибуттi iнвестицiї накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в iншому сукупному 

доходi, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi з 

iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як процентний дохiд або витрата, з 

використанням метода ефективного вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi 

про фiнансовi результати за статтею "Дивiденди отриманi" в момент отримання прав на них. 

Знецiнення фiнансових активiв 

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

активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного 

або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний 

майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя. 

Об’єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:  

• iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або 



• невиконання зобов’язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або 

• коли iснує ймовiрнiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю. 

Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Стосовно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя проводить 

оцiнку iснування об’єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, 

або сукупно за фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально значимими. 

Для фiнансових активiв, якi вiдображено 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. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, 

за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за 

рахунок резерву пiд знецiнення.  

Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Компанiя нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi виходячи 

iз оцiнки Компанiї можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо вiдбувається 

зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд 

невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об’єктивного 

пiдтвердження факту знецiнення конкретної дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така 

дебiторська заборгованiсть включається до категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками 

кредитного ризику. Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть створюється з застосуванням 

коефiцiєнту сумнiвностi: 

Строк виникнення дебiторської заборгованостi Коефiцiєнт сумнiвностi  

Менше 2-х мiсяцiв 0.00-0.01 

2-3 мiсяцi 0.09-0.09 

4-6 мiсяцiв 0.25-0.28 

7-9 мiсяцiв 0.44-0.49 

10-12 мiсяцiв 0.58-0.65 

13-15 мiсяцiв 1.00-1.00 

16-18 мiсяцiв 1.00-1.00 

19-24 мiсяцiв 1.00-1.00 

25-30 мiсяцiв 1.00-1.00 

бiльше 30 мiсяцiв 1.00-1.00 

У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд 

сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв 

перiоду. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

Якщо фiнансовий актив категорiї доступний для продажу визнається знецiненим, то доходи або 

витрати, накопиченi в iншому сукупному доходi, переносять в прибутки або збитки за перiод. 

Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком пайових 

iнструментiв категорiї доступнi для продажу) зменшується i таке зменшення може бути 

об’єктивно прив’язане до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений 

збиток вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть 

фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову 

вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося. 

Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу категорiї доступнi для продажу, ранiше вiдображенi в 

прибутках i збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв 

пiсля визнання збитку вiд знецiнення вiдображається безпосередньо в iншому сукупному доходi. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на 

грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод 

iншому пiдприємству. Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд 

володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати 



свою частку в даному активi i пов’язанi з ним можливi зобов’язання. Якщо Компанiя зберiгає 

практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує 

враховувати даний фiнансовий актив. При повному припиненнi визнання фiнансового активу 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання 

винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному доходi, вiдносяться на 

прибутки i збитки. 

2.7. Фiнансовi зобов’язання 

Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що "оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток", або як "iншi фiнансовi зобов’язання". Компанiя класифiкує свої 

фiнансовi зобов’язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi зобов’язання спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю.  

Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредити та позики. 

Фiнансовi зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Категорiя "фiнансовi зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток" включає фiнансовi зобов’язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов’язання, 

визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток. Фiнансовi зобов’язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi, 

якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому. Похiднi фiнансовi 

iнструменти також класифiкуються в якостi призначених для торгiвлi, за винятком випадкiв, коли 

вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування. 

Доходи i витрати за зобов’язаннями, призначеним для торгiвлi, визнаються у звiтi фiнансовi 

результати. 

Фiнансовi зобов’язання, визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов’язань, що оцiнюються 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться в цю категорiю на дату 

первiсного визнання та виключно при дотриманнi критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти - 

визнання та оцiнка". 

Компанiя не має фiнансових зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

Iншi фiнансовi зобов’язання  

Iншi фiнансовi зобов’язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов’язання 

згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. 

Кредити та позики - Первiсне визнання кредитiв та позик здiйснюється за їхньою справедливою 

вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням понесених витрат на здiйснення 

операцiй. Пiсля первiсного визнання кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю 

з використанням методу ефективного вiдсотку крiм випадкiв, коли вплив ефекту дисконтування є 

несуттєвим. Рiзниця мiж їх вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi 

результати протягом строку дiї зобов’язання. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли 

початковий строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. 

Припинення визнання фiнансових зобов’язань 

Визнання фiнансового зобов’язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення 

термiну погашення вiдповiдного зобов’язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 

зобов’язання, визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про фiнансовi результати. 

2.8. Запаси 

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi - придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. 

При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх 



здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою 

собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi 

залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття. 

Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає 

вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. 

2.9. Аванси виданi 

Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi. Сума авансiв на придбання активу 

включається до його балансової вартостi при отриманнi Компанiєю контролю над цим активом та 

при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi 

Компанiєю. Iншi аванси списуються за рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або 

послуг, що вiдносяться до них. За наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що 

вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а 

вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi 

вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть 

отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного 

визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. 

2.10. Грошi та їх еквiваленти 

До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить кошти на поточних рахунках в банках, кошти в 

дорозi та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi 

суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. 

2.11. Акцiонерний капiтал 

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, 

якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов’язання або фiнансового активу. Простi 

акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти. 

2.12. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку (збитку), що вiдноситься на 

долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. 

2.13. Дивiденди 

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разi виплати 

остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на 

загальних зборах. 

2.14. Додатковий капiтал та капiтал в дооцiнках 

У статтi Додатковий капiтал показується сума, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй 

перевищує їхню номiнальну вартiсть, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний 

капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдповiдно мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку вiдображаються у складi власного капiталу, та iншi складовi додаткового капiталу. 

У статтi Капiтал у дооцiнках наводиться сума дооцiнки/уцiнки необоротних активiв i фiнансових 

iнструментiв. 

Сума актуарних прибуткiв/збиткiв, отриманих в результатi вiдображення активiв та зобов’язань за 

пенсiйними програмами з визначеними виплатами вiдображається в статтi Нерозподiлений 

прибуток (непокритий збиток). 

2.15. Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi 

Компанiя здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам, залежно вiд їхнього 

стажу роботи в Компанiї (власний пенсiйний план Компанiї, закрiплений в Колективному 

договорi). 

Програми з визначеними виплатами 

Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює справедливу вартiсть зобов’язань за пенсiйними 

програмами з визначеними виплатами, використовуючи судження зовнiшнього актуарiя (ТОВ 

"Актуарно-пенсiйний консультант"). Змiна зобов’язань визнається в звiтi про фiнансовi результати 

та в складi iншого сукупного доходу (актуарнi прибутки або збитки за пенсiйними планами). 

Витрати минулих перiодiв у зв’язку iз змiнами планiв визнаються Компанiєю в повному розмiрi в 

момент виникнення таких витрат у складi прибутку та збитку. 



Актуарнi прибутки або збитки визнаються Компанiєю в повному обсязi. Такi актуарнi прибутки 

або збитки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i включаються до складу 

додаткового капiталу (див. Примiтку 2.14. вище) 

2.16. Iншi резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке 

виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання 

буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого 

зобов’язання. Якщо Компанiя припускає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх 

резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але 

тiльки у тому разi, якщо отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься 

до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням 

вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за 

поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, 

характернi для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення 

резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. 

2.17. Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. 

Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами 

обмiну, якi переважають на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов’язання, 

деномiнованi у таких валютах, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну 

дату. Курсовi рiзницi, що виникають пiд час перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки. Немонетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi 

вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну на дату 

здiйснення операцiї. 

2.18. Оренда 

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi 

на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов’язанi з операцiйною орендою 

вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод з використанням 

прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

2.19. Визнання доходiв  

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї та iнших послуг 

визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить 

економiчнi вигоди, пов’язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно 

визначена. Дохiд визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї визнається згiдно об’ємiв електроенергiї постачання якої 

здiйснено у звiтному перiодi. Виручка вiд надання послуг визнається як дохiд у перiодi, коли 

послуги були фактично наданi. Якщо результат операцiї, який передбачає надання послуг, може 

бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю має визнаватись шляхом 

посилання на той етап завершеностi операцiй, який iснує на кiнець звiтного перiоду. 

2.20. Фiнансовi доходи та витрати 

Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, збитки 

вiд дострокового погашення кредитiв, вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв, дохiд вiд 

виникнення фiнансових iнструментiв. 

Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний 

промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по 

позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. 

Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування з врахуванням ефективної дохiдностi активу. 

2.21. Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточнi податковi активи i зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 

передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для 

розрахунку цiєї суми, – це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. 



Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усiма 

тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань, для цiлей 

фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку. Вiдстроченi 

податковi зобов’язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм 

випадкiв, коли: 

• вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або 

активу, або зобов’язання у господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням компанiй, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або 

збиток; i 

• щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може 

контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, 

що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i 

перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати 

тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на 

наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли: 

• вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi 

первiсного визнання активу або зобов’язання в господарськiй операцiї, яка не є об’єднанням 

компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

• щодо тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а 

також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки 

якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту 

про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму такого 

вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи 

переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування 

яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов’язання, на пiдставi дiючих або 

оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i 

положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних 

не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi 

вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у 

складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та 

вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного 

права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов’язань i якщо 

вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же 

суб’єкт господарювання. 

Для розрахунку податку на прибуток застосовувалися наступнi ставки податку на прибуток: 

з 1 сiчня 2016 року – 18%; 

з 1 сiчня 2017 року – 18%. 

. 

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань Компанiя використовувала 

ставку податку, яка не змiнювалась з 2014 року. 

2.22. Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

Податок на додану вартiсть стягується з Компанiї за ставкою визначеною в ст. 193 Податкового 



кодексу України.  

Компанiя здiйснює операцiї по постачанню та передачi електричної енергiї та визначає дату 

виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом. 

Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V Податкового кодексу - метод 

податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата 

зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата 

отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним 

товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання 

коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв 

компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг) 

По iншим видам постачання товарiв, робiт, послуг зобов’язання компанiї з ПДВ дорiвнює 

загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв 

покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що 

вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Компанiя має право зменшити свої 

зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент оплати 

постачальнику. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в балансi розгорнуто та 

вiдображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ. 

2.23. Потенцiйнi зобов'язання  

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 

Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

2.24. Сегменти 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi, тому звiтним визначається 

один господарський сегмент "передача та постачання електроенергiї". Компанiя купує 

електроенергiю у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї 

здiйснюються на територiї Українi. 

2.25. Операцiї з пов’язаними особами 

До пов’язаних сторiн Компанiя вiдносить осiб, якi: контролюють Компанiю, мають суттєвий вплив 

на Компанiю, є членами провiдного управлiнського персоналу Компанiї. 

3. Змiни в звiтах попереднiх перiодiв 

В поточному перiодi Компанiя змiнила класифiкацiю iнших операцiйних доходiв та iнших доходiв 

i витрат. Компанiя вважає, що така змiна забезпечує надiйну i доречнiшу iнформацiю. Змiна була 

внесена ретроспективно, i порiвняльнi показники були скоректованi вiдповiдним чином. Вплив 

вiдповiдних змiн на фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2016 року представлено наступним чином:  

 

Звiт про фiнансовi результати Вiдображено ранiше 2016 р Рекласифiкацiя Пiсля 

рекласифiкацiї 

2016 р 

 

Iншi операцiйнi доходи (50 869) (32 003) (18 866) 

Iншi доходи (9) 7 570 (7 579) 

Iншi витрати 43 754 24 433 19 321 

4. Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення 

Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та 

визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 

вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов’язань, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi зобов’язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i 

оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних 

коригувань до балансової вартостi активу або зобов’язання, щодо яких приймаються подiбнi 

припущення та оцiнки. 

Допущення i оцiночнi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi вона мала в своєму 



розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення 

вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi 

Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй  

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнювання. В якостi вихiдних даних для цих моделей по 

можливостi використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих 

випадках, коли це практично нездiйсненно, потрiбна певна частка судження для встановлення 

справедливої вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, 

кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

Оцiнка об’єктiв основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю.  

Управлiнський персонал використав у своєму балансi за МСФЗ на початок перiоду справедливу 

вартiсть об’єктiв основних засобiв як доцiльну собiвартiсть таких об’єктiв. Справедлива вартiсть 

була проведена незалежними оцiнщиками.  

Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв.  

Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх 

корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 

перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на 

предмет подальшої вiдповiдностi. Пiдприємство використовує прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї. 

Судовi розгляди.  

Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов’язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк 

економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов’язання, є ймовiрним, i 

отримана надiйна оцiнка суми такого зобов’язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про умовне зобов’язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Реалiзацiя будь-якого умовного зобов’язання, яка не була у поточний момент визнана або  

розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. 

Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва 

Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає 

невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб 

оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги 

при прийняттi рiшення про формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або оцiнки, 

судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або 

оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання фiнансової 

звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв’язку з подiбними 

суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати 

на судовий процес, вимогу чи оцiнку. 

Податки та iншi обов’язковi платежi в бюджет 

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 

також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. 

Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами.  

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй 

мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 

зарахованi податковi збитки. 

Продовження тексту приміток 

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 

Новi стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартiв та роз’яснень 

В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. 

Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2017 року. 



Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi 

застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2017 року: 

Поправки до МСБО 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї». 

Поправки є частиною iнiцiативи Ради з МСФО в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб 

органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни 

в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими 

потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї 

не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Компанiя застосувала дану 

поправку та розкрила вiдповiдну iнформацiю за 2017 рiк у Примiтцi 23.  

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв 

щодо нереалiзованих збиткiв». 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове 

законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування 

при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як 

органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподатковуваний прибуток, i описують обставини, при 

яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що 

перевищує їх балансову вартiсть. 

Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок 

змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана в 

складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного 

капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими 

компонентами власного капiталу на початок перiоду. 

Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 рокiв).  

МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших органiзацiях». 

Поправка уточнює сферу застосування МСФЗ 12 щодо часток в пiдприємствах, для яких 

застосовується МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть». 

Зокрема, вона роз'яснює, що пiдприємства не звiльняються вiд усiх вимог МСФЗ 12 щодо 

розкриття iнформацiї, коли суб'єкти були класифiкованi як призначенi для продажу або припинена 

дiяльнiсть. Змiнений стандарт прояснює, що тiльки вимоги до розкриття iнформацiї, викладенi в 

пунктах B10-16, не повиннi бути передбаченi для пiдприємств, щодо яких застосовується МСФЗ 5. 

Прийняття даного удосконалення не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Нижче наводяться стандарти i роз’яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату 

випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх 

вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 

У 2016 р. Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», 

яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi попереднi редакцiї 

МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових 

iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває 

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при 

цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги 

щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими 

винятками. 

Компанiя планує почати застосування нового стандарту з дати набрання його чинностi i не 

перераховуватиме порiвняльну iнформацiю. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю 

та оцiнку фiнансових активiв Компанiї та на визначення збиткiв вiд знецiнення фiнансових 

активiв, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Компанiї. 

Компанiя не очiкує значного впливу нових вимог на свiй звiт про фiнансовий стан i власний 

капiтал, за винятком можливого впливу застосування вимог до знецiнення фiнансових активiв. На 

дату складання цiєї фiнансової звiтностi Компанiя ще не завершила оцiнку впливу застосування 



МСФЗ 9.  

(А) Класифiкацiя i оцiнка 

Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при 

застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує продовжувати 

оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за 

справедливою вартiстю.  

Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних 

грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є 

виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно 

з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя 

бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, 

перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за 

амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. 

(Б) Знецiнення 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiх боргових цiнних паперах, позиках i 

торговiй дебiторськiй заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi 

збитки за весь термiн. Компанiя планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити очiкуванi 

кредитнi збитки за весь термiн за торговельною дебiторською заборгованiстю. Компанiя очiкує, 

що цi вимоги нададуть значний вплив на її власний капiтал через незабезпеченiсть позик i 

дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде провести бiльш детальний аналiз, що враховує 

всю обґрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення розмiрiв 

впливу. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами»  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п’ять етапiв, 

яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 

передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. 

Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 

застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при 

цьому допускається застосування до цiєї дати. Компанiя планує використовувати варiант 

модифiкованого ретроспективного застосування нового стандарту з дати набуття чинностi. 

Компанiя буде визнавати сумарний вплив першого застосування МСФЗ 15 як коригування 

залишку нерозподiленого прибутку (або iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) на 

початок рiчного звiтного перiоду, який включає дату першого застосування. Вiдповiдно до такого 

методу переходу до нового порядку облiку Компанiя повинна застосовувати МСФЗ 15 

ретроспективно тiльки щодо договорiв, якi не є виконаними на дату першого застосування, тобто 

на 1 сiчня 2018 року. На дату складання цiєї фiнансової звiтностi Компанiя ще не завершила 

оцiнку впливу застосування МСФЗ 15. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», 

Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи 

визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi 

вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про фiнансовий 

стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. 

Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп’ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з 

термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання 

щодо орендних платежiв (зобов’язання з оренди), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування). 



Орендарi будуть зобов’язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов’язанням по орендi окремо вiд 

витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов’язання з оренди при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов’язання з оренди в якостi коригування активу в формi 

права користування. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 

порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, 

видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 

вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ 

(IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування 

органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 

ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення 

стандарту передбачають певнi звiльнення. 

У 2018 роцi Компанiя планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову 

звiтнiсть i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання чинностi. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти". МСФЗ (IFRS) 17 - новий стандарт фiнансової звiтностi для 

договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття 

iнформацiї. МСФЗ (IFRS) 17 замiнить МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений 

в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування 

життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) 

незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових 

iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або 

пiсля цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається 

дострокове застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ 

(IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або ранiше. Даний стандарт не 

застосовний до Компанiї.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй» - «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат 

на основi акцiй». 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з 

виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на 

основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у 

джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 

перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове 

застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» - Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти».  

Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 

фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори 

страхування», який замiнює МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для 

органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 i метод накладення.  

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 



цiєї дати. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством.  

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному 

пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають 

в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в 

МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним 

пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах 

часток участi, наявних у iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному 

пiдприємствi. 

Рада з МСФЗ (IFRS) вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але 

дозволяється дострокове застосування перспективно.  

Поправки до МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» - 

Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах.  

Ця поправка роз'яснює, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти» до довгострокових часток в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, до 

якого не застосовується метод участi у капiталi. 

Поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Допускається дострокове застосування. 

Змiни повиннi застосовуватися ретроспективно, але вони передбачають перехiднi вимоги, подiбнi 

до вимог МСФЗ (IFRS) 9 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують поправки пiсля того, як 

вони вперше застосовують МСФЗ (IFRS) 9. Повне ретроспективне застосування також 

допускається.  

Поправки до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Поправки уточнюють порядок переведення 

об'єктiв нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї. Переведення здiйснюється 

тодi i тiльки тодi, коли має мiсце фактична змiна характеру використання об'єкта - тобто коли 

актив починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i при цьому є доказ 

змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо активу сама по собi не є 

пiдставою для його переведення в iншу категорiю. Переглянутi приклади факторiв, якi доводять 

змiну характеру використання активу, якi Рада включила до змiнену редакцiї МСБО 40, не є 

вичерпними - тобто можливi й iншi форми доказiв, що дають пiдстави для переведення активу. 

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не матимуть впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi i авансовi платежi». 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цiлей визначення обмiнного курсу, що 

використовується для перерахунку операцiї в iноземнiй валютi в тих випадках, коли пiдприємство 

платить або отримує деяку частину або всю суму iноземної валюти авансом, при первiсному 

визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходiв. 

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмiнного курсу, що використовується 

для перерахунку вiдповiдного активу, витрат або доходiв (або їх частини) при первiсному 

визнаннi, є бiльш рання дата iз: 

(а) дати первiсного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним 

зобов'язанням; а також 

(б) дати, коли актив, витрати або дохiд (або їх частина), визнається у фiнансовiй звiтностi. 

Тлумачення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток». 

У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої 



операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть того, 

що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанiя. 

Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя вiдобразить у фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у 

податковiй звiтностi i розгляне необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. 

Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми 

в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi. 

Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в 

залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення 

невизначеностi: 

- метод найбiльш iмовiрної суми; або 

- метод очiкуваної вартостi. 

Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були 

переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй, 

вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, 

протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.  

Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив застосування 

Тлумачення на фiнансову звiтнiсть. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS)» (цикл 2014 - 2016 рокiв) 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ (IFRS)» 

До МСФЗ (IFRS) 1 були внесенi змiни, щоб вилучити короткостроковi звiльнення вiд застосування 

вимог МСФЗ (IFRS), що стосуються МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї», МСБО 19 «Виплати працiвникам» та МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть». Цi короткостроковi звiльнення стали бiльш незастосовнi i були доступнi для 

пiдприємств у звiтнi перiоди, якi вже закiнчилися. Ця поправка набирає чинностi для звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ (IFRS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства». 

Поправки уточнюють, що органiзацiї венчурного капiталу або взаємний фонд, траст i подiбнi 

пiдприємства (в тому числi iнвестицiї, пов'язанi зi страховими фондами) можуть вибрати, як 

облiковувати свої iнвестицiї в спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї - за справедливою 

вартiстю або за методом участi в капiталi. Поправка також пояснює, що вибiр методу для кожної 

iнвестицiї повинен бути зроблений на дату первiсного визнання. 

Це щорiчне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для перiодiв починаючи з 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Удосконалення не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї.«Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS)» (цикл 2015 - 2017 рокiв).  

МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу». 

Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ (IFRS) 

11 «Спiльна дiяльнiсть»), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 

(IFRS) 3 пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять 

переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт господарювання 

визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання спiльної операцiї та 

попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток. 

Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно. 

МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» 

Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною 

спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ (IFRS) 11) - але, що важливо, не 

має спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця 

поправка роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, 

вiн не повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше. Цi поправки набувають чинностi 

для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове 

застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно. 

МСБО 12 «Податки на прибуток» 



У деяких юрисдикцiях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 

господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В 

поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто 

розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi визнаватися: 

• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такi дивiденди; i 

• у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному капiталi, 

в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, якi 

згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди. 

Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку 

самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.  

МСБО 23 «Витрати на позики».  

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок 

спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi 

за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього 

квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для 

загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до 

визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для 

загальних потреб, для цiлей параграфу 14 МСБО 23. 

Поправка до МСБО 23 застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi 

застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного 

перiоду, коли поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати. У лютому 2018 року були 

внесенi поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам». Поправки стверджується, що якщо до 

пенсiйних планiв вносяться змiни, скорочення чи виплати для усунення дефiциту, потрiбно заново 

оцiнити свої чистi зобов'язання або активи в рамках даного плану. 

При цьому компанiї будуть використовувати оновленi припущення для цiєї повторної оцiнки та 

для визначення поточної вартостi послуг та процентних витрат. Поправка застосовується до 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове 

застосування. 

6. Нематерiальнi активи 

Комп’ютерне програмне забезпечення 

31-12-2017 31-12-2016  

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Первiсна вартiсть:  

На 1 сiчня 29 057 28 403 

Надходження 1 219 655 

Вибуття (113) (1) 

На 31 грудня 30 163 29 057 

Амортизацiя та знецiнення:  

На 1 сiчня 26 829 (25 343) 

Амортизацiя за рiк (885) (1 487) 

Вибуття 113 1 

На 31 грудня (27 601) (26 829) 

Чиста балансова вартiсть:  

На 1 сiчня 2 228 3 060  

На 31 грудня 2 562 2 228  

7. Основнi засоби 

Будови та споруди Лiнiї електропередач Машини та обладнання Обчислювальна технiка 

Обладнання зв’язку Автотранспорт Iнструменти, прилади, iнвентар Системи облiку електроенергiї 

Меблi та офiсне обладнання Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 



Первiсна вартiсть або оцiнка:  

На 1 сiчня 2016 року 168 559 2 762 320 550 789 18 045 26 272 73 929 13 126 124 965 1 843 6 193 3 

746 041 

Надходження 629 59 327 18 138 1 299 464 5 144 1 600 13 079 80 343 427 443 157 

Вибуття (162) (75) (358) (37) (242) (446) (295) (5) (30) (336 408) (338 058) 

Повернення iз необоротних активiв, утримуваних для продажу 53 - - - - - - - - - 53 

Рекласифiкацiя (55) (171) 225 - - - - - - -  

На 31 грудня 2016 року 169 024 2 821 400 568 793 19 307 26 495 78 598 14 432 138 039 1 893 13 212 

3 851 193 

Надходження 6 938 88 897 28 700 1 645 1 132 7 369 1 551 27 419 177 162350 326179 

Вибуття (170) (156) (864) (237) (514) (860) (167) - (18) (157302) (160288) 

Рекласифiкацiя - (355) 355 - - - - - - -  

На 31 грудня 2017 року 175 793 2 909 786 596 985 20 715 27 113 85 107 15 815 165 458 2 053 18 260 

4 017 085 

 

Знос та знецiнення: 

На 1 сiчня 2016 року (43 996) (1 815 739) (238 067) (13 770) (20 237) (54 373) (8 691) (61 043) (1 

286) - (2 257 202) 

Амортизацiя за рiк (8 368) (61 072) (26 091) (1 507) (1 192) (3 938) (668) (20 050) (115) - (123 001) 

Вибуття 121 28 304 36 212 446 255 5 30 - 1 437 

Повернення iз необоротних активiв,утримуваних для продажу (14) - - - - - - - - - (14) 

Рекласифiкацiя - 5 (5) - - - - - - - -  

На 31 грудня 2016 року (52 258) (1 876 777) (263 858) (15 241) (21 218) (57 865) (9 105) (81 088) (1 

370) - (2 378 780) 

Амортизацiя за рiк (8 377) (64 484) (26 733) (1 640) (1 162) (4 207) (908) (32 684) (120) - (140 315) 

Вибуття 108 126 510 237 478 858 146 - 18 - 2 481 

Рекласифiкацiя - 10 (10) - - - - - - - -  

На 31 грудня 2017 року (60 528) (1 941 124) (290 091) (16 644) (21 902) (61 214) (9 866) (113 772) (1 

473) - (2 516 614) 

 

Чиста балансова вартiсть:  

На 1 сiчня 2016 року 124 563 946 581 312 722 4 275 6 035 19 556 4 435 63 922 557 6 193 1 488 839 

На 31 грудня 2016 року 116 766 944 624 304 935 4 066 5 277 20 733 5 327 56 951 523 13 212 1 472 

413 

На 31 грудня 2017 року 115 265 968 661 306 894 4 071 5 211 23 893 5 949 51 686 580 18 260 1 500 

470 

 

Компанiя утримує на балансi основнi фонди щодо яких iснують обмеження у використаннi 

залишковою вартiстю 906 тис. грн. (2016 р: 1062 тис. грн.) Такi основнi фонди не були переданi 

Товариству пiд час приватизацiї та перебувають у власностi держави. Згiдно чинного 

законодавства України Компанiя є балансоутримувачем таких фондiв та має безумовнi 

зобов’язання щодо їх утримання та забезпечення належного до використання стану. Компанiя 

контролює майбутнi економiчнi вигоди вiд використання таких активiв та несе операцiйнi ризики 

та ризики, пов’язанi з утриманням таких активiв. 

Компанiя використовує основнi засоби взятi в операцiйну оренду. Вартiсть таких основних засобiв 

складає 332 тис. грн. (2016 р.: 332 тис. грн.). 

На 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 Компанiя розглянула наявнiсть факторiв знецiнення. 

Станом на зазначенi дати фактори вiдсутнi. Вiдповiдно, у 2017 та 2016 роках збитки вiд 

знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй Компанiєю не визнавались. 

Балансова вартiсть основних засобiв щодо яких iснує обмеження щодо вiдчуження складає 51 

679тис. грн. (2016 р.: 45 909 тис. грн.) (Примiтка 32). 

Станом на 31.12.2017 р. Компанiя продовжує використовувати повнiстю замортизованi основнi 

засоби первiсною (переоцiненою) вартiстю 82 222 тис. грн 



8. Iншi фiнансовi iнвестицiї 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Iнвестицiї утримуванi до погашення, за амортизованою вартiстю:  

Борговi цiннi папери, що не котируються (i) 183 444 1 178 

Iнвестицiї доступнi для продажу, за справедливою вартiстю  

Акцiї, що не котируються (ii) 21 932 31 746 

Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 205 376 32 924 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160) 4 534 170 071 

Iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035) 205 376 32 924 

Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 209 910 202 995 

Компанiя на звiтну дату не виявила наявностi подiй, якi можуть вплинути на зменшення 

корисностi фiнансових iнвестицiй. 

31-12-2017 31-12-2016 

(i)Борговi цiннi папери, що не котируються На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

16-вiдсотковi облiгацiї строком погашення до 2022 р. 2 874 1 178  

14-вiдсотковi облiгацiї строком погашення до 2022 р. 180 570 165 631  

Борговi цiннi папери, що не котируються разом 183 444 166 808  

(ii) Акцiї, що не котируються 

Акцiї, що не котируються являють собою iнвестицiї в пайовi цiннi папери компанiй, акцiї яких не 

включенi у бiржовi котирувальнi списки. Компанiї належать неконтролюючi частки участi (вiд 1% 

до 9%) в рядi органiзацiй. Станом на 31.12.2017 р. акцiї вiдображено за справедливою вартiстю, а 

нереалiзований прибуток або збиток визнаний iншому сукупному доходi. (Примiтка 16). 

Балансова вартiсть акцiй, щодо яких iснує обмеження щодо вiдчуження складає 13 944 тис. грн. 

(iii) Депозити 

До поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2017 року Компанiя вiдносить депозит в 

розмiрi 4 534 тис. грн. за договором строкового банкiвського вкладу iз Першим iнвестицiйним 

банком, дата повернення якого становить 12 жовтня 2018 року. Проценти нараховуються та 

сплачуються банком щомiсячно за ставкою 7 процентiв рiчних. 

9. Запаси 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Матерiали для передавального обладнання 13 592 11 560  

Запаснi частини для виробничого обладнання 4 282 3 810  

Паливо 3 597 3 684  

Спецодяг 431 454 

МШП 259 315 

ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв 233 234 

Запаснi частини вiд лiквiдацiї основних засобiв 30 40 

Iншi матерiали 476 80 

Незавершене виробництво 56 139 

Витрати вiд знецiнення (64) (82) 

Запаси разом (рядок 1100) 22 892 20 234  

На 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 рокiв запаси Компанiї не перебувають в заставi, обмежень 

в їх використаннi не iснує (крiм мобiлiзацiйного резерву). Станом на 31.12.2017 рiк Компанiя 

визнала дохiд вiд перерахунку корисностi запасiв в сумi 3тис. грн. (2016 р витрати вiд перерахунку 

корисностi запасiв: 62 тис. грн.) 

10. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

31-12-2017 31-12-2016 



На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Розрахунки з фiзичними особами за спожиту електроенергiю 78 875 62 422 

Розрахунки з юридичними особами за спожиту електроенергiю 18 060 14 921 

Розрахунки за субсидiями та пiльгами 9 789 6 310 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (14 279) (11 603) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 92 444 72 050 

Далi наведено аналiз по термiнах торговельної дебiторської заборгованостi за станом на 31 грудня: 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

До 2 мiсяцiв 82 752 66 061 

2-3 мiсяця 8 172 4 740 

4-6 мiсяцiв 2 767 1 705 

7-9 мiсяцiв 1 459 1 197 

10-12 мiсяцiв 1 340 920 

бiльше 12 мiсяцiв 10 234 9 030 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (14 279) (11 603) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 92 444 72 050 

11. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Податок на прибуток до вiдшкодування 640 5 030 

Мiсцевi податки до вiдшкодування та ПДВ 2 651 57 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  

з бюджетом разом (рядок 1135) 3 291 5 087 

Продовження тексту приміток 

12. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за наданими позиками 477 511 415 433 

Дебiторська заборгованiсть за iншими розрахунками 572 554 

Iнша поточна дебiторська  

заборгованiсть разом (рядок 1155) 478 084 415 987 

13. Грошi та їх еквiваленти 

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiї вiдносяться кошти на поточних рахунках в 

банках, кошти в дорозi та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у певнi суми грошових коштiв i характеризуються незначним ризиком змiни 

вартостi.  

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Рахунки в банках 48 328 40 387 

Грошовi кошти на розподiльчих рахунках та кошти в дорозi(i) 2 225 1 338 

Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 50 553 41 725 

(i) Обмеження щодо використання грошей на поточних рахунках iз спецiальним режимом 

використання (розподiльчих рахунках) 

Компанiя здiйснює дiяльнiсть на ринку електроенергiї, що регулюється державою в особi 



НКРЕКП. Для контролю виконання зобов’язань Компанiї за придбану електроенергiю перед ДП 

"Енергоринок" всi кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на 

поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання (далi - розподiльчi рахунки). Кошти iз 

розподiльчого рахунку можуть перераховуватись на поточний рахунок Компанiї в повнiй сумi 

надходження або шляхом застосування алгоритму розподiлу коштiв, що встановлюється окремими 

Постановами НКРЕКП. 

14. Iншi активи 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Необоротнi:  

Права користування земельними дiлянками (iнвентаризацiя) 454 730 

Iншi необоротнi активи разом (рядок 1090) 454 730 

Оборотнi:  

Податковi зобов’язання з ПДВ по авансам отриманим 37 498 29 708 

Нереалiзований податковий кредит з ПДВ 2 752 1 283 

Iншi активи разом (рядок 1190) 40 250 30 991 

15. Зареєстрований (пайовий) капiтал 

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна 

вартiсть): 

Кiлькiсть акцiй 

тис.шт. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї,  

грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал,  

тис.грн. 

На 1 сiчня 2017 року 85 134 0.25 21 284 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0.00 - 

На 31 грудня 2017 року 85 134 0.25 21 284 

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0.00 - 

На 31 грудня 2017 року 85 134 0.25 21 284 

Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв представлена 

таким чином: 

31-12-2017 31-12-2016 (без аудиту) 

Кiлькiсть акцiй Частка володiння Кiлькiсть акцiй Частка володiння 

тис. штук % тис. штук % 

Washington Holdings B.V. 70 940 83.3267% 70 940 83.3267% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 14 194 16.6733% 14 194 16.6733% 

85 134 100.0000% 1`040`876 100.0000% 

Всi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 гривень. Власники простих акцiй мають право на отримання 

дивiдендiв i право одного голосу на акцiю. Дивiденди оголошуються i затверджуються зборами 

акцiонерiв.  

16. Капiтал в дооцiнках 

Капiтал в дооцiнках являє собою накопиченi доходи i витрати вiд змiни справедливої вартостi 

цiнних паперiв. 

31-12-2017 

На кiнець звiтного перiоду 31-12-2016 

На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Залишок на 1 сiчня 2 947 (-) 

Дооцiнка/Уцiнка цiнних паперiв (10 424) 3 594  

Вплив податку на прибуток вiд дооцiнки/уцiнки цiнних паперiв 1 908 (647) 

Капiтал в дооцiнках разом на 31 грудня (5 569) 2 947 

17. Резервний капiтал 

Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв 



статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань 

вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал 

створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї Компанiй 

тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд, не пiдлягає 

розподiлу мiж акцiонерами Компанiї. 

Станом на 31 грудня 2017 року резервний капiтал сформований в повному обсязi та складає 5 321 

тис. грн. (31 грудня 2016 року: 5 321 тис. грн.). 

18. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

31-12-2017 

На кiнець звiтного перiоду 31-12-2016 На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Залишок на 1 сiчня 1 251 435 1 236 927 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 118 400 14 297 

(158) 211 

Дивiденди (14 297) (-) 

Залишок на 31 грудня 1 355 381 1 251 435 

Дивiденди 

31-12-2017 

На кiнець звiтного перiоду 31-12-2016 На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Оголошенi i виплаченi дивiденди по звичайних акцiях:  

Остаточнi дивiденди за 2016 р.: 0.16793 гривнi на акцiю  

(2015 р.: не виплачувались) 14 297 0 

Запропонованi до утвердження на рiчних зборах акцiонерiв  

(не визнанi як зобов’язання на 31 грудня):  

Остаточнi дивiденди за 2017 р.: 1,39075 гривнi на акцiю  

(2016 р.: 0.16793 гривнi на акцiю) - 14 297 

Запропонованi дивiденди по звичайним акцiям, пiдлягають затвердженню на рiчних зборах 

акцiонерiв i не вiдображенi як зобов’язання станом на 31 грудня 2017 р. 

19. Кредити банкiв 

Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2017 

На кiнець звiтного перiоду. 31-12-2016 На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD(i) (рядок 1600) 10,5% 12.2018 168 403 163 145 

Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD(ii) (рядок 1510) 13%-9,69% 02.2021 421 008 407 863 

Кредити банкiв разом 589 411 571 008 

(i) Банкiвський кредит на суму 6 000 000 USD (2017 р. 6 000 000 USD) 

В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору 

кредитної лiнiї вiд 26 травня 2014 року з ПАТ "Державний ощадний банк України". Зазначена 

кредитна лiнiя надається для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний 

розмiр кредитної лiнiї - 6 млн. доларiв США. Остаточний термiн повернення - 14 грудня 2018 

року. Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 10,5 % рiчних. Кредит виданий пiд заставу 

майнових прав по контрактах вартiстю 399 176 тис. грн. (див. Примiтку 7) та простих iменних 

акцiй, балансова вартiсть яких 13 944 тис. грн  

(ii) Банкiвський кредит на суму 15 000 000 USD (2017 р. 15 000 000 USD) 

В складi довгострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї вiд 09 листопада 2016 року з ПАТ "Альфа-Банк". Зазначена кредитна 

лiнiя надається для фiнансування потреби Компанiї в обiгових коштах. Максимальний розмiр 

кредитної лiнiї – 15 млн. доларiв США. Остаточний термiн повернення – 01 лютого 2021 року. 

Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 9,69-13% рiчних. Кредит забезпечений 

договорами поруки з ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПрАТ "Київобленерго" та ПАТ 

"Одесаобленерго. 



20. Забезпечення 

31-12-2017 На кiнець звiтного перiоду 31-12-2016 

На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Додаткове пенсiйне забезпечення  

по програмах iз визначеними виплатами 5 974 4 934 

Забезпечення виплат вiдпусток 6 058 4 675 

Резерв понаднормової працi 377 93 

Забезпечення консалтингових робiт 450 - 

Забезпечення разом 12 859 9 702 

Поточнi забезпечення (рядок 1660) 6 885 4 768 

Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) 5 974 4 934 

Забезпечення разом 12 859 9 702 

 

2017 р. Додаткове пенсiйне забезпечення Забезпечення виплат вiдпусток Резерв понаднормової 

працi Iншi забезпечення Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

На 1 сiчня 2017 року 4 934 4 675 93 - 9 702 

Нараховано за рiк 1 436 16888 377 450 19151 

Використано у звiтному роцi (203) (15505)- (93) - (15801) 

Актуарнi прибутки (збитки) по програмах iз визначеними виплатами (193) - - - (193) 

На 31 грудня 2017року 5 974 6 058 377 450 12 859 

Поточнi забезпечення - 6 058 377 450 6 885 

Довгостроковi забезпечення 5 974 - - - 5 974 

На 31 грудня 2017 року 5 974 6 058 377 450 12 859 

2016 р. (без аудиту) Додаткове пенсiйне забезпечення Забезпечення виплат вiдпусток Резерв 

понаднормової працi Нарахованi премiї Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

На 1 сiчня 2016 року 3 618 3 075 98 5 168 11 959 

Нараховано за рiк 1 751 13 272 93 1 686 16 802 

Використано у звiтному роцi (178) (11 672) (98) (6 854) (18 802) 

Актуарнi прибутки (збитки) по програмах iз визначеними виплатами (257) - - - (257) 

На 31 грудня 2016 року 4 934 4 675 93 - 26 599 

Поточнi забезпечення - 4 675 93 - 4 768 

Довгостроковi забезпечення 4 934 - - - 4 934 

На 31 грудня 2016 року 4 934 11 079 93 - 9 702 

- - 

21. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11 778 8 171 

Вiдсотки до сплати 11 932 6 666 

Податкове зобов’язання з ПДВ касовий метод 16 307 12 267 

Iнша кредиторська заборгованiсть 10 335 942 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть разом (рядки 1615+1690) 50 352 28 045 

22. Зобов’язання перед бюджетом 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

ПДВ до сплати - 7 717 

Податок на доходи фiзичних осiб до сплати 1 253 1 006 

Мiсцевi податки до сплати 891 782 



Єдиний соцiальний внесок до сплати 1 369 417 

Вiйськовий збiр 104 83 

Зобов’язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 3 617 10 005 

23. Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю 

31-12-2017  

На кiнець звiтного перiоду 31-12-2016  

На початок звiтного перiоду (без аудиту)  

тис. грн. тис. грн.  

Кредити та позики (Примiтка 19) 589 411 571 008  

Проценти за кредитами (Примiтка 21) 11 932 6 666  

Зобов`язання перед власниками 1 319 1 319  

Разом 602 662 578 993  

Кредити та позики Проценти за кредитами Зобов`язання перед власниками Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Залишок на 31 грудня 2016 р. 571 008 6 666 1 319 578 993 

 

Надходження грошових потокiв (рядок 3305) 160 343 - - 160 343 

Вибуття грошових потокiв (рядки 3350, 3355, 3360) (160 343) (60 471) (14 227) (235 041) 

Нарахованi проценти - 65 233 - 65 233 

Змiни, пов`язанi з коливаннями валютних курсiв 18 403 504 - 18 907 

Нарахування дивiдендiв - - 14 227 14 227 

Залишок на 31 грудня 2017 р. 589 411 11 932 1 319 602 662 

24. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї юридичним особам 1 296 033 1 080 650 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї фiзичним особам 534 044 372 472 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї бюджетним органiзацiям 205 043 131 887 

Дохiд вiд транзиту електроенергiї 30 534 27 124 

Дохiд вiд реалiзацiї допомiжних послуг 51 979 44 309 

Дохiд вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 33 885 21 019 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000) 2 151 518 1 677 461 

25. Собiвартiсть реалiзацiї 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої електроенергiї (1 558 862) (1 247 007) 

Амортизацiя (141 078) (124 651) 

Витрати на оплату працi (152 743) (134 001) 

Матерiальнi витрати (74 632) (68 258) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (33 740) (29 593) 

Iншi витрати що включенi до собiвартостi (42 980) (41 736) 

Собiвартiсть реалiзацiї разом (рядок 2050) (2 004 035) (1 645 246) 

26. Iншi операцiйнi доходи (витрати) 

26.1. Iншi операцiйнi доходи 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойки 9 668 7 675 

Доходи по процентах 3 974 3 094 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 862 853 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 560 281 



Вiдшкодованi крадiжки 405 364 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 116 104 

Вiдшкодоване держмито по виграних справах 73 86 

Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв - 1 252 

Дохiд вiд продажу iноземної валюти - 6 

Iншi доходи операцiйної дiяльностi 5 442 5 151 

Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120)  

21 100 18 866 

26.2. Iншi операцiйнi витрати 

2017р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв (2 956) (2 245) 

Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць (413) (95) 

Штрафи та пенi виплаченi (20) (372) 

Втрати вiд знецiнення запасiв (61) (82) 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв (497) (136) 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi (1 918) (2 015) 

Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) (5 865) (4 945) 

27. Адмiнiстративнi витрати 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Витрати на оплату працi (16 347) (16 019) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (2 859) (2 915) 

Матерiальнi витрати (1 100) (539) 

Амортизацiя (399) (156) 

Iншi адмiнiстративнi витрати (6 686) (4 947) 

Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (27 391) (24 576) 

28. Фiнансовi доходи (витрати) 

2017 р. 2016р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

27.1 Фiнансовi доходи:  

Дохiд по облiгацiям 29 125 32 155 

Iншi фiнансовi доходи 941 179 

30 067 32 334 

27.2 Фiнансовi витрати:  

Вiдсотки за банкiвськими кредитами (65 233) (24 430) 

Iншi фiнансовi витрати (592) - 

Iншi фiнансовi витрати разом (рядок 2250) (65 825) (24 430) 

29. Iншi доходи (витрати) 

29.1. Iншi доходи 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Вiдшкодування витрат вiд "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 48 933 7 569 

Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 3 063 - 

Доходи(збитки) вiд курсових рiзниць нетто основа 781 - 

Iншi доходи разом (рядок 2240) 52 777 7 579 

29.2. Iншi витрати 

2017р. 2016 р. 

(без аудиту) 



тис. грн. тис. грн. 

Витрати вiд списання необоротних активiв (190) (180) 

Витрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць (6 039) (19 141) 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (422)  

Iншi витрати (57)  

Iншi витрати разом (рядок 2270) (6 708) (19 321) 

Продовження тексту приміток 

30. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати: 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Поточний податок на прибуток:  

Витрати з поточного податку на прибуток 41 939 18 269 

 

Вiдстрочений податок на прибуток:  

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi (14 701) (14 844) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 27 238 3 245 

Взаємозв’язок мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, 

розрахованим за дiючими ставками за 2017 та 2016 роки. 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 145 638 17 722 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2014 р.: 18%) (26 215) (3 190) 

Доходи/витрати, що виключаються для оподаткування 1 023 235 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 27 238 3 425 

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний в iншому сукупному доходi 

Вiдстрочений податок на прибуток, пов’язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до 

складу iншого сукупного доходу протягом року: 

2017 р. 2016р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Дооцiнка/Уцiнка цiнних паперiв 1 908 (647) 

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами 35 (46) 

Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455) 1 942 (693) 

Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан: 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) - - 

Вiдстроченi податковi зобов’язання (рядок 1500) (166 078) (182 721) 

Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання) (166 078) (182 721) 

Вiдстроченi податковi (зобов’язання) / активи, що вiдносяться до: 

2017 р. Залишок на початок року Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено у складi 

iншого сукупного доходу Залишок на кiнець року 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Основнi засоби (182 443) 14 660 - (167 783)  

Резерв сумнiвних боргiв 404 128 - 532 

Резерв нелiквiдiв ( запаси –матерiали) 11 (11) - 0 

Цiннi папери (647) (76) 1 908 1 185 



Додаткове пенсiйне забезпечення (46) - 35 (11) 

Разом (182 721) 14 701 1 942 (166 078) 

2016р. (без аудиту) Залишок на початок року Вiдображено у складi прибутку або збитку 

Вiдображено у складi iншого сукупного доходу Залишок на кiнець року 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Основнi засоби (197 505) 15 062 - (182 443) 

Резерв сумнiвних боргiв (19) 423 - 404 

Резерв нелiквiдiв (запаси-матерiали) 1 10 - 11 

Цiннi папери - - (647) (647) 

Додаткове пенсiйне забезпечення 651 (651) (46) (46) 

Разом (196 872) 14 844 732 (182 721) 

31. Розкриття компонентiв iншого сукупного доходу згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi" 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Статтi, якi у подальшому не будуть перекласифiкованi 

у прибуток або збиток:  

Актуарнi прибутки/збитки по програмах з визначеними виплатами (193) 257 

Вплив податку на прибуток вiд актуарних прибуткiв/збиткiв по програмах з визначеними 

виплатами 35 (46) 

Дооцiнка (Уцiнка ) цiнних паперiв (10 424) 3 594 

Вплив податку на прибуток вiд уцiнки цiнних паперiв 1 908 (647) 

Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає  

перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку (8 674) 3 158 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460) (8 674) 3 158 

32. Умовнi i контрактнi зобов’язання 

Загальна iнформацiя  

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй 

напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, 

погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiя 

енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв’язку з 

невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити потенцiйний 

вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї. 

Iнвестицiйна програма  

Постановою НКРЕКП вiд 12 сiчня 2017 року №22 схвалено Iнвестицiйну програму ПрАТ 

«Рiвнеобленерго» на 2017 рiк у сумi 87 499 тис. грн. (без ПДВ). Компанiя спрямовує власнi i 

залученi кошти на будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та 

обладнання, заходи зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi 

iнвестицiйною програмою. Станом на 31.12.2017 року фiнансування за Iнвестицiйною програмою 

виконано на 96,86%.  

На дату складання звiтностi Iнвестицiйна програма ПрАТ «Рiвнеобленерго» на 2018 рiк 

знаходиться на схваленнi НКРЕКП. 

За невиконання iнвестицiйної програми в повному обсязi НКРЕКП має право знизити дiючi 

тарифи, накласти штрафнi санкцiї i може зобов’язати Компанiю iнвестувати суми, не використанi 

в поточному перiодi, в наступних перiодах. 

Страхування 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, 

поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має 

повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення 

зобов’язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном або операцiями Компанiї. До 

тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата 



або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Компанiї.  

Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя здiйснювала страхування автотранспорту та цивiльної 

вiдповiдальностi водiїв, сума таких витрат у 2017 роцi склала 210тис. грн. (2016 р.: 209 тис. грн.) 

Судовi процеси  

У ходi своєї дiяльностi Компанiя втягується у рiзнi судовi процеси, жоден з яких, сукупно або 

окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже вiдображенi у 

фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, вирiшення усiх питань, крiм вiдображених у звiтi, не 

зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. 

Оподаткування  

У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все 

бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на дiяльнiсть 

пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються незадовiльним 

складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку 

держави. 

Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом 

уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча, 

на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов’язання в облiку, виходячи 

зi своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати 

податковi ризики для Компанiї. 

Зобов’язання з операцiйної оренди – Компанiя виступає як орендар 

Компанiєю укладено договори оренди транспорту, каналiв зв’язку та нерухомостi. Строки оренди 

за такими договорами складають вiд одного до 5 рокiв. Зазначенi угоди про оренду не накладають 

на Компанiю жодних обмежень. Мiнiмальна орендна плата майбутнiх перiодiв за договорами 

оренди станом на 31 грудня: 

2017 р. 2016р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Протягом одного року 850 796 

Понад одного року, але не бiльше п’яти рокiв 2 550 3 400 

Разом 3 400 4 196 

Зобов’язання з операцiйної оренди – Компанiя виступає як орендодавець  

Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних площ 

Компанiї, оренди мiсця на вежi, сумiсного пiдвiсу радiолiнiй, сумiсного пiдвiсу волоконно-

оптичного кабелю зв’язку, транспорту. Цi договори оренди мають строк тривалiстю 1 рiк. Усi 

договори оренди включають пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення 

вiдповiдно до поточних ринкових умов. 

Мiнiмальна орендна плата до отримання у майбутнiх перiодах за договорами оренди станом на 31 

грудня складає: 

2017р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Протягом одного року 104 1379 

Понад один рiк, але не бiльше п’яти рокiв - 130 

Разом 104 1 509 

Питання охорони навколишнього середовища 

Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати не суттєвої шкоди навколишньому 

середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 

змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування 

законодавства не iснує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, 

якi мають бути нарахованi у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ (IFRS). 

Концентрацiя закупок  

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., Компанiя придбала електроенергiю у ДП 



“Енергоринок” на суму 1 877 883 тис. гривень з ПДВ (2016 р.: 1 504 229 тис. грн.). 

Договори поруки 

Компанiя має зобов’язання щодо потенцiйних майбутнiх платежiв з виконання договорiв поруки 

(у тому числi з пов’язаними сторонами на суму 4 925 млн.грн.) щодо таких груп поручительств : 

- гарантiї по заборгованостях перед банкiвськими установами в сумi 399 млн.грн.; 

- гарантiї по заборгованостях перед третiми особами в сумi 4 925 млн.грн. 

Всього гарантiй по заборгованостях 5 324 млн гривень. 

33. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони 

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ «Рiвнеобленерго» є фiзичнi особи: 

Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини; 

Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї; 

Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї; 

Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї; 

Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини. 

Операцiй мiж кiнцевими власниками i ПрАТ " Рiвнеобленерго " за фiнансовий рiк не було (2016 р.: 

нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2016 р.: нуль грн.). 

Компанiя, що здiйснює контроль ПрАТ "Рiвнеобленерго" 

Компанiя Washington Holdings B.V. (Нiдерланди) є материнською органiзацiєю для ПрАТ " 

Рiвнеобленерго " 

В 2017 "Рiвнеобленерго" здiйснило виплату дивiдендiв Washington Holdings B.V.в сумi 11 913 тис. 

грн. У 2016 роцi дивiденди не виплачувались. Сальдо по розрахунках мiж компанiями станом на 

31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року вiдсутнє. 

Материнська компанiя наступного вищого рiвня  

Компанiя «ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.» (Нiдерланди) є материнською компанiєю наступного 

вищого рiвня для ПрАТ «Рiвнеобленерго». 

Операцiй мiж «ВС Енерджi Iнтернейшнл Н.В.» (Нiдерланди) i ПрАТ "Рiвнеобленерго" за 

фiнансовий рiк не було (2016 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року 

вiдсутнi (2016 р.: нуль грн.). 

Позика надана пов’язанiй сторонi 

Позика надана ТзОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», яка є членом однiєї групи з ПрАТ 

"Рiвнеобленерго". Позика безвiдсотковою i без забезпечення. Залишок на 31.12.2017 р. склав 477 

511 тис. грн. (Примiтка 12). Позика буде погашена грошовими коштами в короткостроковий 

термiн. 

Операцiї з провiдним управлiнським персоналом 

Винагорода провiдного управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31грудня 2017 року склала 

10 876 тис. грн. (2016 р.: 9 542 тис. грн.). Винагороди управлiнському персоналу включають 

заробiтну плату, премiї, компенсацiйнi та iншi виплати. До складу управлiнського персоналу 

входять члени Наглядової ради, члени Правлiння, члени Ревiзiйної комiсiї. 

Надання гарантiй та поручительств 

Компанiя виступає поручителем перед третiми сторонами за виконання зобов’язань за Договорами 

про вiдкриття кредитної лiнiї пов’язаних осiб (Примiтка 32) 

34. Полiтика управлiння ризиками 

Компанiя вiдслiдковує та керує фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 

ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Основнi фiнансовi зобов’язання Компанiї включають кредити та позики, торговельну та iншу 

кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов’язань є фiнансування 

операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами якими володiє Компанiя є 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти. 

Категорiї фiнансових iнструментiв  

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 



Фiнансовi активи  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 50 553 41 725 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 92 444 72 050 

Iнша дебiторська заборгованiсть 478 084 415 987 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 4 534 170 071 

Фiнансовi зобов’язання  

Кредити та позики 589 411 571 008 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352 28 045 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов’язань i виникнення у 

Компанiї пов’язаних iз цим збиткiв. 

Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi а 

також iнших фiнансових активiв. 

Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на 

максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо 

рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають в себе чотири типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний ризик, ризик 

змiни цiн на товари та iншi цiновi ризики. Наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. 

Фiнансовi iнструменти, що пiдпадають пiд вплив ринкового ризику, включають в себе кредити, 

позики, фiнансовi активи доступнi для продажу. 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв за фiнансовими iнструментами коливатиметься залежно вiд змiни ринкових вiдсоткових 

ставок. Ризик змiни ринкових вiдсоткових ставок вiдноситься до боргових зобов’язань Компанiї з 

плаваючою вiдсотковою ставкою. 

Компанiя керує ризиком змiни вiдсоткових ставок, використовуючи кредити i позики з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами коливатиметься внаслiдок змiни валютних курсiв.  

Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв зумовлена банкiвськими кредитами у 

доларах США. 

Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi монетарних активiв та зобов’язань Компанiї 

станом на звiтну дату представлена наступним чином: 

Активи Зобов’язання 

2017р. 2016 р. 2017 р. 2016р. 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Долари США - - 589 411 571 008 

 

Аналiз чутливостi до валютного ризику. 

Компанiя схильна до ризику змiни курсу долара США.  

У таблицi нижче представленi данi про можливий вплив пiдвищення або зниження української 

гривнi на 5% по вiдношенню до вiдповiдних валют. Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки 

залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, та коригує перерахунок цих 

залишкiв на звiтну дату за умови 5-вiдсоткової змiни курсiв валют. 

31-12-2017 31-12-2016 

(без аудиту) 

Збiльшення / зменшення Вплив на прибуток до оподаткування Збiльшення / зменшення Вплив на 

прибуток до оподаткування 

%. тис. грн. %. тис. грн. 



Змiна валютного курсу долара США 5% 29 471 5% 28 550 

Змiна валютного курсу долара США -5% (29 471) -5% (28 550) 

 

Ризик лiквiдностi  

Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному 

здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному 

капiталi. 

Компанiя 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 Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом 

використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв. 

Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими 

зобов’язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов’язань. 

31-12-2017 Менше  

6 мiсяцiв 6 мiсяцiв –  

1 рiк 1 рiк – 5 рокiв Бiльше  

5 рокiв Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Кредити та позики 168 403 421 008 - 589 411 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352 - - - 50 352 

Разом 50 352 168 403 421 008 - 639 763 

31-12-2016 (без аудиту) Менше  

6 мiсяцiв 6 мiсяцiв –  

1 рiк 1 рiк – 5 рокiв Бiльше  

5 рокiв Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Кредити та позики - 163 145 421 008 - 571 008 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 28 045 

- - - 28 045 

Разом 28 045 163 145 421 008 - 599 053 

Управлiння капiталом 

Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в 

майбутньому i максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових 

i власних коштiв. 

Компанiя здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових 

коштiв, яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту 

заборгованiсть включаються кредити i позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть за 

вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином: 

31-12-2017 31-12-2016 

На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду (без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 

Кредити та позики (Примiтка19) 589 411 571 008 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21) 

50 352 28 045 

За вирахуванням грошей та їх еквiвалентiв (Примiтка 13) 

(50 553) (41 725) 

Чистi позиковi кошти 589 210 557 328 

Власний капiтал 1 376 417 1 280 987 

Спiввiдношення чистих позикових  

коштiв до власного капiталу 43% 44% 



 

35. Оцiнка за справедливою вартiстю 

В таблицi нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та 

зобов’язань Компанiї за справедливою вартiстю. 

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2017 року 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

Разом Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2) 

Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:  

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 36): 

Акцiї, що не котируються 21 933 - - 21 933 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): - - - - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 92 444 - 92 444 - 

Облiгацiї 183 444 - 183 444 - 

Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

Кредити банкiв 589 411 - 589 411 - 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352 - 50 352 - 

Забезпечення виплат персоналу та iншi забезпечення 12 859 12 859  

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2016 року (без 

аудиту) 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

Разом Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi (Рiвень 2) 

Значнi неспостережуванi вихiднi данi (Рiвень 3) 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:  

Фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 36): 

Акцiї, що не котируються 31 746 - - 31 746 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): - - - - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 72 050 - 72 050 - 

Облiгацїї 166 809 - 166 809 - 

Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 36): 

Кредити банкiв 571 008 - 571 008 - 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 28 045 - 28 045 - 

Забезпечення виплат персоналу та iншi забезпечення 9 702 9 702  

36. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи, 

дебiторську i кредиторську заборгованостi та позики. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та 

оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала жодних фiнансових деривативiв, 

процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних та вiдсоткових ризикiв. 

Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями. 

36. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв (продовження) 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 2017 р. 2016 р. 

(без аудиту) 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi iнвестицiї 21 933 31 746 21 933 31 746 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 92 444 72 050 92 444 72 050 

Облiгацiї 183 444 166 809 183 444 166 809 



Разом 297 821 270 605 297 821 270 605 

Фiнансовi зобов’язання  

Кредити банкiв 589 411 571 008 589 411 571 008 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 50 352 28 045 50 352 28 045 

Забезпечення виплат персоналу та iншi забезпечення 12 859 9 702 12 859 9 702 

Разом 652 622 608 755 652 622 608 755 

37. Полiтична та економiчна криза в Українi 

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилася з кiнця 2013 року. Полiтична та 

соцiальна нестабiльнiсть в поєднаннi iз зростанням регiональної напруженостi призвели до того, 

що за 2016 та 2017 роки українська гривня значно знецiнилася вiдносно основних iноземних 

валют. За результатами 2016 та 2017 рокiв мiжнароднi рейтинговi агенцiї iстотно знизили 

рейтинги суверенного боргу України Поєднання вищевказаних подiй призвели до зниження 

лiквiдностi i погiршення умов кредитування. 

Однак, керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для пiдтримки 

життєдiяльностi Компанiї i розвитку бiзнесу в умовах наявної економiчної кризи. 

38. Подiї пiсля звiтного перiоду 

Пiсля звiтного перiоду не вiдбулося жодних iстотних подiй. 

39. Затвердження фiнансової звiтностi загальними зборами акцiонерного товариства 

Фiнансова звiтнiсть, була затверджена загальними зборами акцiонерного товариства: 

 

"_____" _________________________2018 року.  































































































Додаток l

ло Нацiонмьнtlкl положенм (mнлаРту)
Бу"*i.р"опо- облiку 1, "Зашьнi вимопl до фiнансовоi звiтностl"

Пiдпрксмотво

Щата (piK, мiояць, число)

ПРIII}АТIIЕ АКЦIОIIЕРIIЕ ТОВЛРIIСТВО "ЕIIЕРГОПОСТАЧ;LПLIIА КОNIПЛНIЯ За еIРПОУ

коIи
2018 l0l l0l

2z04862,2

18l01зб600
2з0Територrя

Впдеконопri,ruоiдiялыrоотi Розподiлеttlrяелектроенергii

Середпя кiлькiоть працiвникiв ' 3 579 
,, .= =, == ,=== 

==== = 
r==, ,, , ,a , 

^,i;a 
Iб]б!ý

Мреоа, телефон llушкiнська, буд, 3218, м,
про фiнансовt резульmтиОдиниця вимiру: тио. грн. без десяжового знака (окрlм роздlлу Il

Ne2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з. копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi)

за положепIUlми (стандарталrи) буюалтерського облiку

за лri;шародtими съндартами фiнаноовоi звiтпоотi
Бшапс (Звiт про фirrансовлlir стан)

31 гвчдня 2017 р.РJлп Форма Ysl Код за,ЩУ 180100l

Актив
Код

Dялк1l

на початок
звiтного пе;liоду

lla кillець
звiтного перiоду

а 3 4

8531000 1 03б

l001 8 498 l0 944
l l9рб

l002
,7 462 10 091

1 005

0 0 4 з25,75з 4 з55 zzз

l011 9 49з з74 9 720 039

l0 1 5 |6,7 62,1 5 з64 81б

10

-=:=;; *;л* i--спmтriйноТ 10 6

l0 1

l020
1021

i шiооmоковпх бiологiчпих активiв l022

!,овrосгроковi фiнаноовt lнвестицll:

якi облiковlтоться за меmдом )rчаотi в капiталi
l030
10з5 21 1 998 190 205

l 040 6 826 6 62,1

1045

1050

БЙrро,,еm 
"квiзичiй 

Hi витрати
dlorr

l060
1 065

i___-,j -,ллал-л-.,: л,"-.,бi 109t)

1095 4 545 бrэ 4 552 908

- з7тs1п flбnnnTlri
l 100 зl 859

I01 26 808 33 394

рооя
l t02 33l 583

гlезавершен9 вирuчлп
103 3 70б 3 887

l 104 |4 1,1

т'Iл-лчнi бiппогiqнi акmви l0

[епозити переOтраýlвання
15

20

T ;. "о6^^гпрянiсть са ппопкuiю- товари. роЬоfr, пооJryrи 5Т 8704l

ЕБрс;й;йрговйiоть за розрахунками: llз0 | IOBB 28 419

iыт ,72,19 l40

ппиб 1 13б 6 9з9

--fra,i,**:rмбооговаttiсть за розDахчнками з нарахоRаlIих лоходв 1 140
'I 

l Ll5

1155 | 25I 909 314 04

160
86 58065 | lzg lll

рошl
l66

,|

|6,1 I29 17\,l 86 580

l 170

1 l80

у 
,l!пlY числ1 в,

рсзервах довrооцокових зобtlв' язань

l 181

l 182
рсзервах збиткiв або резсрDа\ ltалеiкних виплат



/езервах неза|]оOлених преIfl и 8з

lншfiх отжових резервах 84

Iншi оборотнi акшви 90

Усього за роздiлом П 195 508 947 5lB9 2l5

Ш. IIеоборотнi aKTI|Bli, lTptl\t)-Barri .1ля прода}ýт, та групll вIrбуття 200

Бшанс 300 5 054 5б0 5 142 I23

Внеоки до незареестрованого отатутного кап1

Капimл у дооцiнкж

Вiдстроченi податковi
нсiйнi зобов'язання

у mму чисJu:

резерв довгоотрокових зобов'язань

Резерв на вrrцлату дкек-
1 027 718усього за ооздiлопл П

кредиторська заборгованiсть за:

числi з податку на прибуmк

ншi поточнi зобов'язання

IY. Зобов'яэання, пов'язанi з необоротнипrп аюивJrлIп,

утрпмуваI|IIмп для продаrчr, та грJrпамн вибуття

V. (Iиста партiсть aKTllBiB недерrýавного пеllсiГlllого

KepiвHlrK

головrrrrri

Шекета олексirl Мпхаr"rловu.

Хоr"rда Наталiя Гурi]ЫIл

им органом виконавчоi влади, що реалiзуе дер;кавку полiтику у оферi статиотики,



Пiдпрпеuство IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
" ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМIЬНIЯ
,,житомироБлЕнЕрго"

(найменування)

Звiт про фirrаrrсовi резyльтатrr (Звiт про сlrtупнпй дохiд)
за Pitс 2017 р.

flaTa piK. пtiсяць, число)
за СЩРПОУ

кодIr
2018l01|01

22048622

Форма N2 Кол зu ДКvДГ-]ВОrООЗ 
_l

I. <DIIIAHCOBI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнrrii
перiод

За аrrалогi.rнrrr'i
перiод

попереднього
DoI(Y

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд оеалiзацii продукцii (ToBalriB. робiт. послцт) 2000 з 27з 0з] 2 474 9аl
Чuсmi заробленi cmpaxoчi пpe;ttii 20 ]0

премi i' пi dпuс aHi, вало в а с _y1,1 а 201 ]

пре лlii', пе ре d aHi у пе ре сmрахув ання 20l2
з.л,tiна резерву незаробленuх прелtiй, BaJtoBa су.л,|а 20]3
злулiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел,iй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв,робiт, посл5.т) 2050 ( 297т27з ( 2 37в 505

Чuсmi понесенi збuпхкu за cmpaxogllпr|u вuплаmа]wu 2070

Валовий:
прибl"гок 2090 з0l 758 96 з96
збиток 2095 ) (

loxid (вumраmu) Bid злrilш у резервсlх dовzосmроковuх
зобов'язань

2]05

Дохid (вumраmu) BiD з.мiнu iHuttlx сmрсховuх резервiв 2110
зJrriна iншluх cmpaxoBllx резервiв, всlлова cyJrla 2lll
здпiна часmкu пересmраховuкiв в iнulllж cmpcxogllx резервсх 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2120 75 725 бз з|з

у mому ччслt:
doxid Bid зJиiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuво ю в арmi спlю

2]2 ]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
с i л ь с ь к о ? о с п о d ар с ьк о t пlэ о dукцi i'

2 122

doxid Bid вuкорuсmання коuлпliв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2 ]23

Адмiнiстр ативнi витрати 21з0 ( 70994 ) ( 70660 )

витрати на зблт 2150 ( ) )

Iншi операцiйнi витрати 2180 54 540 ) ( |7 325 )

у mо74у чuслI:
вuпхраmu Bid з*tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююпlься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнttх акmlrciв i
сiль с ь к о zo с по d ql с ько t про dукцi i'

2 ]82

ФiHaHcoBlri,l результат вiд операцiiлноi дiяльностi:
поибr.ток 2|90 251 949 7| 724

збlrгок 2|95 )

!охол вiл yracTi в капlтa}лl 220(l

Iншi фiнансовi доходи 222а 29 57з 82 9з7

Iншi доходи 2240

у mо.му чuсл|:
doxid Bid б,паzоdiйноt' dоrlолlоzlt

224 l

Фiнансовi витрати 2250 ( 71608 ) ( l57 751 )

Вmати вiд r^IacTi в капiталi 2255 ( ) ( )

IHrrri витрrти 2270 1092 ) ( 9065
П рuбуm. о к (з бum о к) Bi d в плuву, i н Ql.п я t 1i i' н ct .l-t он е lп оpH i с l ll а ll 1 l п l 2275



Продовження додатка 2

Фiцансовllr1 результат до оподатк!,ваIIня :

2290 208 822

збrтгок 2z95 ( ( 12 155 )

Йцэат, (ло*iд; з податку на гryиб}"юк 2300 (43 785) l 593

Пр"буrо" -Фбr-ок) 
вiд цlrтпиненоi дi-*тьностi пiсля

олодаткуваннrI

2305

Чистl.rй фiнансовлп-l результат:
*--6-лл," zз5а l65 0з7

zз55 ( ( 10562 )збиток

п. с}купн ()х

Стаття Код
рядка

за звiтнrtй
перiод

за аналогiчнпй
перiол

попереднього
року

l 2 3 1

Доо "u 
(уцiнка) необороlцих аrсгив-Ц 2400 1 70з 628

дооцir"а rчцiнка) фiнансовrтх iHcTpJMerrTiB 2405 (7 951

Ha*o.r".rerni K}pcoBi рiзншri 24]l0

Частка iншого суIqтIного дохоry асоцlйованих та сшльних
пiдпоиемств

24l.5

r.-.,,,". л, -л --,-а -nvi 2445 l в47

2450 (6 104) 1 703 628
Irшrий сукупний дохЦ до оподаткування

2455 (1 43l.

Iншцй сукупний дохiд пiсля опqд4Iцх9лххп_ 2460 (4 673) \ 70з 628

с\,ку"*й Дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 160 364 l 693 066

ии

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

й

Цазва cTaTTi Код
рядка

за звiтrrиIf
перiод

за ана.гlогiчний
перiол

цопереднього
" року

l 2 3 1

lч{атеоiальнi затрати 2500 154 665 lз9 з92

Вrтmати на оIIJIату пращ 2505 з49 з94 347 аз8

Вiдоапъанrrя на соцiальнi заходи 25 10 ,*,75 2зз 7з z82

Амортизацiя 25|5 2|з 979 190 з43

IrmIi операчiйнi вlтграти 2520 42948 зз 350

Разом 2550 вз62\9 78з 405

rv. розрАхунок шокАзникIв цриБутковостI

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтrrшyl
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкv

l 1 3 4

сБед""орr""r-lлйсть простшi акriй 2600 |22з9в540 122398540

С"оо".о"а"а середньорiT на кiлькiс-ть гrростrаr акдiй 2605 |22з98540 1 22з98540

Е"сr"й "ЙФ;(фиток) 
на одну гросry' щцЦ9 26t0 1,з4836 (0,08629)

Сr,ор"rоuаrrий T истий прибуток (збиток) на

од}ry простy акцiю ,./- 26|5 1,34836 (0,08629)

П,.-i -а--,: Е, п пб/ пппсN яктrirо -/ -.l l / 265а

Г,л*"",УЬ. ,/,/,#Дt/

Ж\_'}ffii;i;i1;;;}
,е-ftфfдт"lнt,*тР 

""Жfriомироблен_ýр,го
, "jF;,,., r zzoaBoz.?,1{}''r-" лл

ЧЗffi*:tУ

-JtrT/'r/_ --/ /
^,,-/,'\ <- Хойда Наталiя Гl,рiiвна



flaTa (piK, пtiся1,1ь. число)

Пiдприсмство ПРI,IВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВ_]'РIIСТВО "ЕНЕРГОПОСТДtlДЛЬНД за е,ЩРПОУ
код,{пАнIя,,iкIIто1 IIIроLlЕнЕрго,,

(найлrенування)

Звiт про l)\,x гl)сшовIIх коштiв (за прямr,rь,l N.tетOдом)

за PiK 2017 р.

КО,'I

2018 l0l l0l
22048622

Форп,rаN3 КодзаДКУДГ 1S01O04 l
Стаття Код За звiтrгий перiод За аналогiчrшrй перiод

попеDеднього DoKv
1 z a

J 4

I. Рух коштiв у результатi операuil"Iноi дiяльностi
Надiодденrrя вiд:
Реалiзацii ц)одукцii (тов apiB. робiц послц,г) з000 3 805 060 з \з9 852
повеlэненrrя податкiв i зборiв з005 9

у тоN{у числi податку на додаIry BapTicTb 3006
[_{iпьового фiнанqъаrтня з010 6 212 3 965
Надходженгrя вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 l
Надкодження aBaHciB вiд поюrтIцiв i замовникtв з0l5
Нажодження вiд повернення aBaHciB 3020 l lil l59
Надходженrrя вiд вiдсоткiв за заJ,Iишками коштiв на
потоаIнлг.{ рахунках з025 6 641 1 868

Надходженгrя вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5 7 460 7 964
Надrодженrrя вiд операцiйноi оренди з040 l 890 1 0з0
Нажоlркення вiд отримання рояттi, авторських
винагород

з045

Над<оджеггrrя вiд страхових премiй з050
НаlЕодження фiнансових установ вiд поверненнlI позик з055
[rшri надходження 3095 z8 4l4 1з 9з4
Витрачання,на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) з 100 294L 670 ) ( 2247 зз5 )
Праiп з 105 28174з - ) ( 255 353 )

Вiшаьlъаrъ на соцiальнi заходи" 31 10 ( 74 42| ) ( 65 042
Зобов'язаrrь з подажiв i зборiв 31 15 ( 226779 215 068 )

вrтграчаrлrя на оплату зобов'язань з податкч на прибуток 31 16 ( з9 945 ( 26 \24 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapтicTb

зl I7 ( |07 2z8 ) ( l 18712 )

Вrrграчаr*rя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 1в 79 606 ) ( 70 2з2
Ви:гDачання на оплату aBaHciB зlз5 ( )
Вrtграчання на оплату повернен}uI aBaHciB з l40 з 1в7 ) ( 1495
Вrграчання на оплату цшьовI,D( BHecKiB al /л-Jl+J 2 ) (

Вrтграчання на orulaf_v зобов'язань за страховиl\{и
коЕггракта\{и з 150

( ) ( )

Вrтграчанrrя фiнансових установ на наданнrI позик з 155 ( )
Iншi вlтграчанrrя з 190 36 58з ( 254 в86 )
Чtrстltl"l рl,х коurтiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 292 418 |29 59з

II. Py,r коштiв у результатi iнвестицii,IrIоi дiяльностi
Н алlо.lження вiд реалiзачii:
tbiHaHcoBrTx iнвестицiй 3200 з4 2l4 7_j 083

; неоооротнrfх активlв з205 716 \ 62з
Нал;оJ,ження вiд отрипrанr,ж:
Bi:coTKiB з2|5 |з з44 7 8|7

i:lивl:ендtв з220 3 134
На.ýод;кенrrя вiд дерив ативtв з225

?.)?l]

Налодlкення вiд вибутut дочiрнього пiJгцэиеrtства та
i н шоi господарсьlсоi одиницi з2з5



ajJ1 над\одr(сннll з250 з9 469
,Dи,rрачанюI на цридOання :

фiнансових iнвестицiй з255 ( 58967 ) ( 1|2з69 )
необоротнrо< аr<тивiв з260 24| 023 ) ( 2027|0 )
Виrшати за деривативами зz70 ( ) ( )
Витра.rанrrя на надан}uI позик з275 ( ( )
витрачанrrя на придбанrrя до.riрнього пiдприеr"rства та
i н шоi господарськоi оди нrтцi з2в0

( ) )

Iншi гшатежi з290 ) ( )
чистплi рух коштiв вiд iнвестицiirноI дiяльrrостi 3295 -248 483 -2з0 087

III. Рух коштiв у результатi фilrансовоi дiяльпостi
Надrодлtення вiд:
Власного капiталу 3300
Отримання позик зз05 456 78,7
Надходження вiд ц)одшсу LIастки в дочiрньопrу
пiдприемствi зз I0
[ншi надходження зз40 226 168
Витрачання на:
Вич,тr власнrтк акцiй з345 ( ) ( )погашення позик зз50 226 728
Сп,таry мвiдеrцiв з355 ( з4 818 ) 15 207 )
tsитрачання на сцлату вiдсоткiв 3360 ( 52 49l ) ( 25 206 )Витрачання на сIIпату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ) ( )

Витрачаrrня на придбання частки в до.riрнuому
пiдприемствi зз70

( ) ( )

зз75
( ) ( )

Iншi гr,татежi зз90 4з 4з
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльilостi 3395 -87 \26 I89 77|
Чlлстиr1 рух грошовlIх коштiв за звiтнилi перiод 3400 -4з 19l 89 277
Затlшrок коштiв на початок року 3405 |29 771 40 494
впrlш злriни ваппотних lcypciB 

"а 
залrйоп по,цтi- 3410

Зацишок коштiв на кiнець року -а з4l 5 86 580 |29 771

Ке ,/п

хойда Натапiя Гурiiъна

щz.
/



fiата (piK, пtiсяць, число)

Пiдприемство ПРI,IВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ TOB-\PIICIBO "ЕНЕРГОПОСТДЧАЛЬFIд за С!РПОУ
коп.IПАнIя "ЖI,IТоl4LIРоL:IЕнЕРГо"

(найrtеrпвання)

Звiт про BлacIIItI"I капiта_ц
за Pilс 2017 р.

кодll
20l8 01 0]

22048622

Форшrа NЬ:l Код за lЦryД Гls0100эl

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
, строва-

нийI
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у дооцiн

_ ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
п.па_

чений
капiтал

Вилу-
.rений

капiтал

Всього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 I0
залишок на початок
DокY 4000 з0 600 2 820 635 98 49l ,7 |4 39з з 664 119

Коригування:
зл,riна облiковоi
по;riтики 4005
Вlтгравленгtя помилок 4010 60 60

Irmli зпliни 4090
Скоригований зали-
шок на початок DoKv 4095 30 600 2 82о бз5 98 491 7|4 453 з 664 l79

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 I 65 037 l 65 037

Iнший сукупний
дохй за звiтний
перiод 4110 (4 67з) (4 673)

Дооцiнка (уцiнка)
необоротrшоr активiв 411l
,Щоочirпса (1цiнка)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4\|2 (7 95 1) (7 95 1)

Накогпт.Iенi KypcoBi
рiзнлшi 4113
Частм irrшого суý.пного
f,о\ол,асоцiйованlтх i
спi-ъ Hиri пiлгтп иемств 4I|4
Irшlий счкупний дохiд 4I].6
Розподiл прибутку:
Вигr--rати власникам
(дивiденди) 4200 (з4 251) (з4 25 1)

С пряrцъ аrrriя приб}"тку

до зареестрованого
капiта.тч, 4205
вiдрахування до
резервного капiталу 4210
Crrta чиетого прибутку,
на.]е;йiна до бюджеry
вi:повi,лно до
законоJавства 42I5
Crrta чlrстого прибутку
на cTBopeHHrI
спецiа--tьних
(чi.rьовrх) фондiв 4220



Внески учасникiв:

Погашенrrя заборго-

Вилучення капiталу:

Перепродаж виIý1I-
ленIlD( акцiй (часток

них акцiй (.racToK

lrmli змiни в капiталi (l4з 130)

Придбанrrя (ородаж)
некоIrгрольованоi
частки в дочiрньому

разом змiн у капiталi
залишок на кiнець

9-,l"ъ"i")
i.?iii.i},ýffi

Crrra чистого прибlтку
на матерiальне
заохоченнr{

Керiвник

Головний бу

шекета олексiй Михайлович



Приватне  акцгонерне  товариство  еЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  КОМПАН1Я  
«ЖИТОМИРОБПЕНЕРГО » 

Примгтки  до  фгнансовоi звгтностг  
за  пергод, що  закгнчився  31.12.2017 року. 

Загальна  гнформацгя  

Приватне 	акцгонерне 	товариство 	"Енергопостачальна 	компангя  
"Житомиробленерго " (далг  — Компангя  або  Житомиробленерго ) зареестроване  зггдно  з  
чинним  законодавством  Украiни. Спочатку, Компангя  бупа  створена  як  державне  
пгдприемство  i стала  вгдкритим  акцгонерним  товариством  вгдповгдно  до  законодавства  
Украiни  зггдно  з  Указом  Президента  Украiни  №  282 "Про  структурну  перебудову  в  
електроенергетичному  комплексг  Украiни" вгд  04 квгтня  1995 року. У  квгтнг  2001 року  
Фонд  державного  майна  Украiни  провгв  тендер  гз  продажу  контрольного  пакета  акцгй  
Компангi. У  результатг  тендеру  кгнцёвим  власником,. контропюючим  
Житомиробленерго  стала  компангя  У5 Епегу  lnternational NV (Нгдерланди ).У  березнг  
2011, у  зв'язку  зг  змгною  назви, Компангя  бупа  перереестрована  як  Пубпгчне  Акцгонерне  
Товариство  "Енергопостачальна  компангя  "Житомиробленерго " зггдно  з  ргшенням  
Загальних  зборгв  акцгонергв . Основною  дгяпьнгстю  Компангi е  передача  i поставка  
епектроенерпг  фгзичним  та  юридичним  особам  в  Житомирськгй  областг  Украiни. Кргм  
цього, Компангя  надав  послугй  з  транзиту  електроенергг i незапежним  постачальникам ..; 

Компангя  отримапа , лгцензгi 'Нацгонально i кoмicii` реryлювання  електроенергетики  
Украiни  ("НКРЕ") на  постачання  епектроенергг i за  регульованим  тарифом  та  на  
передачу  електроенергг i мгсцёвими  (локальними ) електромережами  в iд  14 квгтня  2011 

року. Цг  лгцензгi виданг 'на  необмежений  термгн . 

Юридична  адреса  Компангг: вуп. Пушкгнська , 32/8; м. Житомир, 10008, Украiна. 

Основнг  положения  облгковоi полгтики  

2.1. Основа  пгдготовки  фгнансовоiзвгтностг  

Фгнансова  звгтнгсть  Компангi пгдготовлена  вгдповгдно  до  Мгжнародних  стандартгв  
фгнансовоi звгтностг  ("МСФЗ"). 

Ця  фгнансова  звгтнгсть  була  пгдготовлена  вгдповгдно  до  принципу  оцгнки  за  гпоричною  
вартгстю, за  винятком  основних  засобгв  i фгнансових  активгв, доступних  для  продажу, якг  
оцгнюються  за  переоцгненою  та  справедливо? вартгстю, вгдповгдно . Фгнансова  звгтнгсть  
представлена  в  тисячах  гривень, всг  суми  округпенг  До  цгпих  тисяч, кргм  випадкгв, де  
вказано  гнше . 

У  фгнансовоi звгтностг  представлена  поргвняльна  гнформацгя  за  попереднгй  пергод . 

2.2. Облгк  гнфпяцгi 

До  2001. року  .Украiна  розглядалася  як  кра'гна  з  ггпергнфляцгйною  економгкою . До  
вгдповгдностг  вимогам  МСБО  29 «Фгнансова  звгтнгсть  в  умовах  ггпергнфляцг i» у  фгнансовгй  
звгтностг  повиннг  бути  використовуватися  суми, вираженг  в  одиницях  вимгру, що  дгяпа  на  

1 



звгтну  дату . Починаючи  з  01 сгчня  2001 року, Укра  на  бгльше  не  розглядасться  як  крана  з  
ггпергнфпяцгйною  економгкою . Суми, вираженг  в  одиницг  вимгру, яка  дгяла  на  кгнець  2000 

року, були  використанг  як  основа  для  вгдображення  балансовоi вартостг  у  фгнансових  

звгтностях  наступних  пергодгв . У  даному  звгтг  коефгцгенти  перерахунку  застосованг  до  
Статутного  капгталу  Товариства . Результат  впливу  ггпергнфпяцг i в  сумг  98491 тис. грн . 

включено  до  складу  додаткового  капгталу  станом  на  01 сгчня  2012 року. 

2.3. Нематер iальн i активи  

Нематергальнг  активи  Товариства , в  основному , мгстять  програмне  забезпечення . 

Придбанг  лгцензгi на  програмне  забезпечення  капгталгзуються  на  основг  витрат, понесених  
на  придбання  i впровадження  цього  програмного  забезпечення . Капгталгзоване  програмне  
забезпечення  ргвномгрно  амортизуеться  протягом  очгкуваного  термгну  корисного  

використання , який  не  перевищус  10 рокгв, лгцензгi протягом  термгну  дii. 

2.4. Основнг  засоби  

Основнг  засоби  вгдображаютыя  .за  переоцгненою  вартгстю  за  вирахуванням  накопиченоi 

амортизацг i та  накопичених  збиткгв  в iд  знецгнення . Оцгнка  основних  засобгв  здгйснюеться  з  
достатньою  регупярнгстю  для  того, щоб  справедлива  вартгсть  переоцгненого  активу  суттсво  
не  вгдргзнялася  в iд  його  балансовоi вартостг . 

Залишкова  вартгсть, строки  корисного  використання  та  методи  нарахування  амортизацгi 

активгв, аналгзуються  наприкгнцг  кожного  фгнансового  року  i коригуються , якщо  це  
нёобхгдно . 

Якщо  об'екти  основних  засобгв  включають . основнг  частини, що  мають  ргзнг  термгни  
корисного  використання , цг  частини  враховуються  як  окремг  об 'екти  основних .засобгв. 

Компангя .мае  у. впасностг  двг .земельнг  дгпянки, на  яких . розташова ,нг  виробничг  бази. На  
земельнг  дгпянки ,: пгд  виробничими  базами  та  енергооб 'ектами  напругою  110/35 кВ  е  
державнг  акти  на  постгйне  землекористування . Компангя  сппачуе  податок  за  користування  
земельними  дгпянками  вгдповгдно  до 'вимог  ПКУ. 

Земельнг  дглянки  п iд  об'ектами  електропостачання  напругою  10кВ  використовуються  
зггдно  договоргв  оренди  з  органами  мгсцевого  самоврядування  та  
райдержадмгнгстрацгями . Орендна  плата  в  середньому  становить  10% в iд  нормативноi 

грошово? вартостг  земпг, визначена  вгдповгдно  до  вимог  чинного  законодавства . 

Витрати  на  капгталгзацгю  включають  основнг  витрати  на  модернгзацгю  та  замгну . основних  
засобгв, що  продовжують  термгн  корисноi експлуатацг i активгв  або  збгпьшують 'ix здатнгсть  
генерувати  дохгд. Витрати  на  ремонт  та  обслуговування , що  не  вгдповгдають  зазначеним  
критергям  капгтапгзацг i, вгдображаються  у  звгтг  про  фгнансовг  результати  в  тому  nepioдi, в  
якому  вони  були  понесенг . 

Знос  вгдображаеться  у  звгтг  про  фгнансовг  результати  i нараховуеться  на  основг  
прямолгнгйного  методу  з  використанням  норм  зносу, що  визначаються  виходячи  з  
передбачуваного  термгну  служби  кожноi одиницг  основних  засобгв. Знос  придбаних  

активгв  та  активгв, створених  за  рахунок  власних  коштгв  починаеться  з  моменту, коли  
вгдповгдний  актив  введений  в  експлуатацгю . 

Прибутки  або  збитки, що  виникають  при  вибуттг  активу, визначаються  як  ргзниця  мгж  
виручкою  вгд  реапгзацг i i балансоаою  вартгстю  активу, та  визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  
прибутки  та  збитки . 

С  



Лгквгдацгйна  вартгсть  об'сктгв  основних  засобгвб  побудованих , реконструйованих  лгнгях  
електропередач , ЗТП, ЩТП, КТП  та  автотранспорту  не  бгльша  1% вгд  первинноi вартостг  
об'скта  О3, пгквгдацгйна  вартгсть  гнших  об'ектгв  ОЗ  визначаеться  комгсгею . 

Довгостроковг  фгнансовг  гнвестицг i, визначенг  як  фгнансовг  активи , доступнг  для  
продажу, вгдображено  за  справедпивою  вартгстю . Збитки, що  виникпи  в iд  змгни  
справедливо i вартостг  доступних  для  продажу  фгнансових  активгв  визнано  прямо  у  
впасному  капгталг  з  вгдображенням  у  звгтг  про  змгни  у  власному  капгталг . 

2.5. Грошовг  кошти  та  Ух  еквгваленти  

До  грошових  коштгв  та  Ух  еквгвалентгв  Компангя  вгдносить  готгвку  в  касг, кошти  на  поточних  
рахунках  в  банках  та  короткостроковг  високопгквгднг  фгнансовг  гнвестицгi, як i вгльно  
конвертуються  у  певнг  суми  грошових  гкоштгв  i як i характеризуються  незначним  ризиком  
змгни  вартостг . Щодо  грошових  коштгв  на  звгтнг  дати  вгдсутнг  будь-як i обмеження  або  
обтяження . 

fpowi та  "гхеивгвалеити  31.12.2017 на  игнець  звгтного  пергоду  
тис. грн. 

31.12.2016 на  початок  звгтного  пергоду  
тис. грн. 

Ргхунки  в  банках  86 580 129 769 

Коротиостроновг  депозити 	- - 1 

Грошовг  кошти  в  касг  - 	 - 1 
всього  _ 	86580 129771 

2.6. Операцгi в  гноземних  валютах  

Украiнська  гривня  е  функцгональною ,:валютою ,.г  валютого  представлення `. фгнансовоТ  
звгтностг . Операцгi у  валютах, вгдмгнних '^вгд  укрансвкоi грйвнг, спочатку ,вгдображаються  за  
курсами . обмгну  на  дату  здгйснення  опер'ацгi. Монетарнг  активг  та  зобов'язання, 
деномгнованг  в  таких  валютах, перераховуються  у  гривнг  за  курсами  обмгну, чинними  на  
звгтну  дату. Курсовг  ргзницг, що  виникають  пгд  час  перерахунку , вгдображаються  у  звгтг  про  
фгнансовгрезультати. 

2.7.Запаси  

Запаси  оцгнюються  за  найменшим  гз  двох  показникгв : co6iвaproстi або  чисто? вартгстю  
реалгзацгi. Запаси  списуються  за  методом  гдентифгковано i вартостг  вгдповгдно i одиницг  
запасгв . Чиста  вартгсть  реапгзацгi являс  собою  оцгночну  цгну  продажу  у  ходг  звичайноi 

господарськоi дгяпьностг  за  вирахуванням  оцгночних  витрат  на  завершення  i витрат, 

необхгдних  для  здгйснення  продажу . 

2.8. Акцгонерний  капгтап  

Фгнансовг  гнструменти , випущенг  Товариством , класифгкуються  як  власний  капгтал  тгею  
мгрою, якою  вони  вгдповгдають  визначенню  фгнансового  зобов 'язання  або  фгнансового  
активу . Простг  акцгi Товариства  кпасифгкуються  як  пайовг  гнструменти . 

2.9. ДивгдеНди  
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Дивгденди  визнаються  в  момент; коли  Тхня  виппата  е  юридично  о6Урунтованою . У  разг  
виппати  остаточних  дивгдендгв, ?хне  визнання  здгйснюеться  у  момент  затвердження  
акцгонерами  на  загальних  зборах . 

2.10. Оренда  

Оренда, при  якгй  за  орендодавцем  зберггаються  yci ризики  i вигоди, пов'язанг  з  правом  
власностг  на  актив, класифгкуеться  як  операцгйна  оренда . Платежг, пов'язанг  з  операцгйною  
орендою  вгдображаються  як  витрати  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  вгдповгдний  
пергод. 

2.11. Податок  на  прибуток  

Поточний  податок  

Поточнг  податковг  активи  i зобов 'язання  за  поточний  та  попёреднг  пергоди  оцгнюються  за  
сумою, передбачуваною  до  отримання  як  вгдшкодування  вгд  податкових  органгв  або  до  
сплати  податковим  органам. Податковг  ставки  та  податкове  законодавство, якi 

застосовуються  для  розрахунку  цгеi суми, — це  ставки  i закони, лрийнятг  або  практично  
прийнятг  на  звгтну  дату. 

Вгдстрочений  податок  

Вгдстрочений  податок  на  прибуток  нарахований  за  методом  балансових  зобов'язань  за  

всгма  тимчасовими  ргзницями  на  звгтну  дату  мгж  балансовою  вартгстю  активг  та  
зобов'язань; для  цглей  фгнансового  облгку  та  вартгстю; що  приймаеться  до  уваги : у .. 

податковому  облгку. При  розрахунку  сум . вiдстрочених  податкових  зобов'язань  

використовувапись  ставки  податну, якi, як  очгкуеться , дгятимуть . у  пёргод ., сторнування  
тимчасових ;ргзниць, як i призвели  до  виникнення  вгдповгдних  вгдкладених  зобов'язань. 

2.12: Вйзнання'доходгв  

Дохгд  вгд  реалгзацгi електроенергг i та  надання  поспуг  з  транзиту  епектроенергг i визнаеться  
за  принципом  нарахування , коли  гснуе  ймовгрнгсть  того, що  Компангя  одержить  економгчнг  
вигоди, пое 'язанг  з  проведенням  операцг i, i сума  доходу  може  бути  достовгрно  визначена . 

Дох iд  визнаеться •за  вирахуванням  податку  на  додану  вартгсть  (ПДВ). 

Сума  доходу  визначаеться  на  пгдставг  застосування  тарифгв  на  реалгзацгю  епектроенергг i, 

затверджених  Нацгональною  комгсгею  реryлювання  епектроенергетики  Украiни. Методика  
визначення  тарифгв  заснована , головним  чином, на  сумг  виробничоi coбiвaprocri i 

затвердженому  коефгцгентг  прибутку . Такий  процес  визначення  тарифгв  може  також  
пгдпадати  пгд  вппив  соцгально -полгтичних  чинникгв . 

2.13. Процентний  дохгд  

Процентний  дохгд  включаеться  до  складу  доходгв  в iд  фгнансування  в  звгтг  про  сукупнг  
прибутки  та  збитки . 

2.14. Фгнансовг  витрати  

Фгнансовг  витрати  включають  витрати  на  виплату  вгдсоткгв  за  наданими  кредитами  i 

позиками , прибутки  та  збитки  вгд  дисконтування  фгнансових  гнструментгв , а  також  чистий  



результат  вгд  ropriвni фгнансовими  гнструментами . Фгнансовг  витрати  вгдображаються  у  

звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки . 

2.15. Сегменти  

Дгяльнгсть  Компангi здгйснюеться  в  одному  операцгйному  сегментг . Компангя  купув  

електроенерггю  у  ДП  "Енергоринок " з  подальшою 'ii реалгзацгею . Реапгзацгя  електроенерггi 

здгйснюються  на  територгi Украiнг. 

Основнгзасоби  

Первгсиа  
вартгсть  

Земля  Будгвпг  Передавальне  
обладнаниа  

Офгсне  
обпаднанна  

7ранспортнг  
засоби  

1ншг  Незавершенг  
капгтальнг  
н  вести  цiТ  

Разом  

31.12.2016 933 431827 7845526 11874 953186 180496 69 532 9493374 

Надходження  13579 233108 1524 8077 23389 315078 594755 

Вибупя  (295) (1465) (63) (15165) (112ы  (349976) (368090) 
Дооцгниа  
Уцгниа  

Рекласифгнацгя  (25) (1) 25 1 

31.12.2017 933 445086 8077169 13334 946098 202786 34633 9720039 

3носта  
зне4гнеиня  ". 

31.12.2016 (з9193) (4096124) (7741) (91ы33) (107830) (51ь  ь21) 

Амортизацгя  
за  12 мгсяцгв  

(9565) (175812) (2392) (10776) (14868) (160027) 

Вибупя  зносу  28 777 53 14488 872 16218 

Дооцгнна 	п ... - . 

Уцгнка  

Рекпасифгкацгя - 3 ..,. (8) 5 
31.12.2017 	" _ (48727)' (4271159) (10088) (913021) (121821) (5364816) 

Чиста 	ч  
балаисова  
ваРтгсть 	- 
31.12.2017 

933. 396359 

.. 

3806010 3246 

-. 

-. 33077 

.. 

.80965 34633 ,4355223 

. 	.. 
_ 

Станом  на  01 квгтня  2016 року  основнг  засоби  оцггiенг  незалежною  професгйною  

компангею  оцгнювачем  ТОВ  ЕА"УКРКОНСАЛТ» ( код  ЕДРПОУу31502604, м. Одеса, 

Украiна ), з  використанням  ринковоi вартостг  або  амортизованоi вартостг  замгщення  щодо  

тих  виробничих  активгв, для  яких  не 'гснуе  активного  ринку. 

Заресстрований  (пайовий )капгтал  

Акцгонерний  капгтал  затверджений, випущений  i повнгстю  сплачений  30 600 тис. грн . —

npocri акцгi 122 399 шт. , номгнальна  вартгсть  0,25 грн. 

О.М.Шекета  

Н.Г.Хойда  
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Додаток К 

Розрахунок оптимальної структури власного капіталу за критерієм максимальної рентабельності власного капіталу 

для ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік 

 

 
Розрахунок оптимальної структури власного капіталу за критерієм максимальної рентабельності власного капіталу 

для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік 

 

1 2 3 4 (2019 рік) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Сума власного капіталу, тис. грн.1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50 1511282.50

Можлива сума позикового капіталу, тис. грн.0.00 79541.18 167920.28 290727.00 377820.63 503760.83 647692.50 813767.50 1007521.67 1236503.86 1511282.50 1847123.06 2266923.75 2806667.50 3526325.83 4533847.50 6045130.00 8563934.17 13601542.50 28714367.50

Загальна сума капіталу, тис. грн.1511282.50 1590823.68 1679202.78 1802009.50 1889103.13 2015043.33 2158975.00 2325050.00 2518804.17 2747786.36 3022565.00 3358405.56 3778206.25 4317950.00 5037608.33 6045130.00 7556412.50 10075216.67 15112825.00 30225650.00

Частка власного капіталу, %100.00 95.00 90.00 83.87 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

Частка позикового капіталу,%0.00 5.00 10.00 16.13 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00

Коефіцієнт фінансового левериджу0.00 0.05 0.11 0.19 0.25 0.33 0.43 0.54 0.67 0.82 1.00 1.22 1.50 1.86 2.33 3.00 4.00 5.67 9.00 19.00

Економічна рентабельність активів, %11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20

Ставка відсотка за кредит без ризику (мінімальна), %1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56

Премія за ризик, % 0.00 0.05 0.11 0.19 0.25 0.33 0.43 0.54 0.67 0.82 1.00 1.22 1.50 1.86 2.33 3.00 4.00 5.67 9.00 19.00

Ставка відсотка за кредит з урахуванням ризику, %1.56 1.61 1.67 1.75 1.81 1.89 1.98 2.09 2.22 2.37 2.56 2.78 3.06 3.41 3.89 4.56 5.56 7.22 10.56 20.56
Сума прибутку без відсотків за кредит, тис. грн.169299.65 178210.16 188110.72 201868.00 211624.56 225732.87 241856.64 260461.00 282166.08 307817.54 338599.30 376221.44 423249.12 483713.28 564332.16 677198.60 846498.24 1128664.33 1692996.49 3385992.98

Сума сплачених відсотків, тис. грн.0.00 1278.98 2798.27 5081.00 6820.86 9514.28 12849.49 17038.49 22386.96 29348.40 38618.05 51304.56 69261.70 95776.39 137126.47 206531.11 335826.11 618485.90 1435685.88 5902329.16

Сума прибутку з урахуванням сплати відсотків, тис. грн.169299.65 176931.18 185312.45 196787.00 204803.70 216218.59 229007.15 243422.51 259779.12 278469.14 299981.24 324916.88 353987.42 387936.89 427205.69 470667.49 510672.13 510178.43 257310.61 -2516336.18

Ставка податку на прибуток у десятковому вираженні0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Сума чистого прибутку, тис. грн.138729.06 144982.56 151850.42 161253.00 167822.12 177175.81 187655.13 199467.50 212870.58 228185.73 245813.37 266246.36 290067.61 317886.79 350064.79 385678.65 418459.62 418055.07 210847.81 -2061959.17

Рентабельність власного капіталу, %9.18 9.59 10.05 10.67 11.10 11.72 12.42 13.20 14.09 15.10 16.27 17.62 19.19 21.03 23.16 25.52 27.69 27.66 13.95 -136.44

Приріст рентабельності власного капіталу (ЕФЛ), %   - 0.41 0.87 1.49 1.93 2.54 3.24 4.02 4.91 5.92 7.09 8.44 10.01 11.85 13.98 16.34 18.51 18.48 4.77 -145.62

Показники

Варіанти структури капіталу

1 (2019 рік) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Сума власного капіталу, тис. грн.1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50 1034896.50

Можлива сума позикового капіталу, тис. грн.0.00 54468.24 114988.50 182628.79 258724.13 344965.50 443527.07 557251.96 689931.00 846733.50 1034896.50 1264873.50 1552344.75 1921950.64 2414758.50 3104689.50 4139586.00 5864413.50 9314068.50 19663033.50

Загальна сума капіталу, тис. грн.1034896.50 1089364.74 1149885.00 1217525.29 1293620.63 1379862.00 1478423.57 1592148.46 1724827.50 1881630.00 2069793.00 2299770.00 2587241.25 2956847.14 3449655.00 4139586.00 5174482.50 6899310.00 10348965.00 20697930.00

Частка власного капіталу, %100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

Частка позикового капіталу,%0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00

Коефіцієнт фінансового левериджу0.00 0.05 0.11 0.18 0.25 0.33 0.43 0.54 0.67 0.82 1.00 1.22 1.50 1.86 2.33 3.00 4.00 5.67 9.00 19.00

Економічна рентабельність активів, %28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13 28.13

Ставка відсотка за кредит без ризику (мінімальна), %16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01

Премія за ризик, % 0.00 0.05 0.11 0.18 0.25 0.33 0.43 0.54 0.67 0.82 1.00 1.22 1.50 1.86 2.33 3.00 4.00 5.67 9.00 19.00

Ставка відсотка за кредит з урахуванням ризику, %16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01

Сума прибутку без відсотків за кредит, тис. грн.291151.00 306474.74 323501.11 342530.59 363938.75 388201.33 415930.00 447924.62 485251.67 529365.45 582302.00 647002.22 727877.50 831860.00 970503.33 1164604.00 1455755.00 1941006.67 2911510.00 5823020.00

Сума сплачених відсотків, тис. грн.0.00 8720.36 18409.66 29238.87 41421.73 55228.98 71008.68 89216.04 110457.95 135562.03 165686.93 202506.25 248530.39 307704.30 386602.84 497060.79 662747.72 938892.60 1491182.37 3148051.66

Сума прибутку з урахуванням сплати відсотків, тис. грн.291151.00 297754.37 305091.45 313291.72 322517.02 332972.36 344921.32 358708.58 374793.71 393803.42 416615.07 444495.97 479347.11 524155.70 583900.50 667543.21 793007.28 1002114.07 1420327.63 2674968.34

Ставка податку на прибуток у десятковому вираженні0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

Сума чистого прибутку, тис. грн.271471.00 277628.03 284469.16 292115.14 300716.87 310465.49 321606.78 334462.10 349459.99 367184.75 388454.48 414450.81 446946.22 488726.03 544432.45 622421.43 739404.91 934377.38 1324322.30 2494157.08

Рентабельність власного капіталу, %26.23 26.83 27.49 28.23 29.06 30.00 31.08 32.32 33.77 35.48 37.54 40.05 43.19 47.22 52.61 60.14 71.45 90.29 127.97 241.01

Приріст рентабельності власного капіталу (ЕФЛ), %- 0.59 1.26 1.99 2.83 3.77 4.84 6.09 7.54 9.25 11.30 13.82 16.96 20.99 26.38 33.91 45.22 64.06 101.73 214.77

Варіанти структури капіталу
Показники


