Фонд державного майна України оголошує конкурсний відбір претендентів
на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного
товариства « Одеська ТЕЦ» (АТ «Одеська ТЕЦ»)
Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ»
(далі – АТ «Одеська ТЕЦ»),
65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29
Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є виробництво та
передача теплової енергії, виробництво, передача та постачання електричної енергії.
Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів
акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» (далі – АТ «Одеська ТЕЦ», Товариство) має
умовний поділ на дирекції, до складу яких входять структурні підрозділи, що
здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних
членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності
відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу
наглядової ради.
Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль
діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради
співпадає з профілем діяльності структурних підрозділів товариства. Таким чином,
бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):
-

-

-

1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в
галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або
аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств,
корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
1 особа з технічною освітою;
1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації
продажів/закупівель;
1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персо налом та досвідом роботи
в сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у
конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради
АТ «Одеська ТЕЦ»
У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається,
відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до
менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах,
що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, ме нш
важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:
1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.
Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з
поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в
певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для
відбору переможця конкурсного відбору:
1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з
урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях
суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.
Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі
на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ»
1

Освіта та ступінь вищої
освіти

2

Загальні вимоги

Вища технічна, юридична або економічна освіта.
Особа, що виявила бажання взяти участь у
конкурсному відборі на посаду незалежного члена
наглядової ради
АТ «Одеська ТЕЦ» має
відповідати критеріям незалежності, визначених
законодавством України, зокрема таким критеріям:
Наявність повної цивільної дієздатності
Відсутність непогашеної судимості.
Добропорядність, неупередженість та бездоганна
ділова репутація.
Не посідати виборні посади та не бути посадовою
особою органів державної влади та/або місцевого
самоврядування.
Не бути засновником, акціонером (учасником),
керівником та/або членом наглядової ради

підприємства, іншої господарської організації, які
здійснюють діяльність на тому самому або
суміжних ринках з такими державними унітарними
підприємствами
та/або
господарськими
товариствами.
Крім того, особа, що виявила бажання взяти
участь у конкурсному відборі на посаду
незалежного
члена
наглядової
ради
АТ «Одеська ТЕЦ» має зазначити, що вона:
Не є і не була протягом попередніх п'яти років
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства,
або дочірнього підприємства Товариства, та/або
посадовою особою Товариства, або дочірнього
підприємства Товариства.
Не одержує і не одержувала в м инулому істотну
додаткову винагороду від Товариства або
дочірнього підприємства Товариства, крім плати,
отриманої як незалежний директор.
Не укладати протягом року з дня припинення
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування трудових договорів (контрактів)
або
не
вчиняти
правочинів
у
сфері
підприємницької діяльності з АТ «Одеська ТЕЦ»,
якщо протягом року до дня припинення виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
здійснював повноваження з контролю, нагляду або
підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо
діяльності АТ «Одеська ТЕЦ».
Не є і не була протягом попередніх трьох років
працівником аудиторської фірми, яка протягом
попередніх трьох років надавала аудиторські
послуги товариству та/або афілійованим з ним
юридичним особам.
Не є і не була головою або членом виконавчого
органу іншого товариства, яке є афілійованим до
Товариства.
Не є близьким членом родини виконавчого чи
управляючого директора або осіб, зазначених

вище.
Досвід роботи в енергетичному секторі буде
перевагою.
3

Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому
числі досвід роботи на керівних посадах не менше
3 років.

4

Сфера компетенції, якою
повинен володіти член
наглядової ради

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають
досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у
компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за
кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у
супроводженні приватизаційних процесів.
Корпоративне, цивільне, господарське право;
фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський
облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5

Володіння мовами

Знання англійської мови є перевагою.

6

Професійні знання та
знання законодавства

Розуміння
загальних
принципів
діяльності
товариства та/або досвід роботи у даному секторі в
країнах Європейського союзу буде перевагою.
Досвід
управління
фінансового-господарської
діяльності, змін бізнес процесів.
Знання Господарського та Цивільного кодексів
України.
Підтверджений досвід роботи з кредитними та
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами
або запозиченнями буде перевагою.

7

Основні обов’язки, що
має виконувати
претендент у разі
зайняття вакантної
посади

Контроль за
Товариства.

діяльністю

виконавчого

органу

Прийняття
рішень з
питань, що
згідно
законодавства України та статуту Товариства
належать до компетенції наглядової ради.
Трансформація товариства у сучасну компанію з
ефективними бізнес процесами (перегляд та
оптимізація
бізнес
процесів),
оптимальною

організаційною структурою та штатним розкладом,
ефективними внутрішніми правилами, політиками
та процедурами.
Сприяння приватизаційним процесам на основі
рішень органів приватизації.
8

Прийняття ефективних
рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
обмеженого
часу,
вміння
працювати при
багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів
та орієнтирів, вміння працювати з великими
масивами інформації.

9

Особисті якості

Дисциплінованість
та
системність,
дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та
орієнтація
на розвиток, інноваційність
та
креативність, вміння працювати в стресових
ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або
надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені
(нотаріально – для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих):
- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності)
або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію
документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в Skype;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради
підприємства, товариства,визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе
претендент.
Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» відбудеться
відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх
призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються
суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду
незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними

унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).
Заяви та документи приймаються у строк по 28.12.2020 включно за адресою:
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або на
електронну адресу mila1@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір відбудеться 19.02.2021 об
11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303.
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті
Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.
Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та
підлягає оголошенню - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові
результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал
(форма № 4) за 2019 рік та 9 місяців 2020 року, а також звіт про управління за 2019
рік додаються в електронному вигляді.
Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.
The State Property Fund of Ukraine announces a competitive selection of the
candidates for the positions of 3 (three) independent members of the supervisory board
of the joint-stock company “Odesa CHP” (JSC “Odesa CHP”)
Name, location of the company:
Joint-Stock Company “Odesa CHP”
(hereinafter referred to as the JSC “Odesa CHP”),
65003, Odesa city, 29 Tserkovna str.
The main activity type of the company according to the charter is the production and
transmission of thermal energy, production, transmission and supply of electricity.
General information
Taking into account the fact that for the full implementation of the management
processes, the joint-stock company "Odesa CHP" (hereinafter referred to as the JSC
“Odesa CHP”, the Company) has a conditional division into the directorates, which
include the structural units that carry out the certain area of activity, in the competitive
selection of the independent members of the supervisory board, the competitive selection

commission will proceed from the need to select the persons who will collectively
correspond to the most optimal composition of the supervisory board.
The most optimal composition of the supervisory board is the situation when the
profile of activity (specialty, qualification, work experience) of the members of the
supervisory board coincides with the profile of the activity of the structural units of the
company. Thus, the desired composition of the supervisory board should be (the best
option):
- 1 person with the legal education, legal qualification and work experience in
corporate, civil and/or commercial law;
- 1 person with the economic education, qualification of economist, account ant or
auditor and work experience in finance, business economics, corporate governance,
accounting and/or auditing;
- 1 person with technical education;
- 1 person with the economic education, marketing qualification, sales/procurement
manager and work experience in marketing and/or sales/procurement organization;
- 1 person with the qualification of a HR specialist and work experience in the field of
personnel management.
Criteria for evaluating the persons who have wished to participate in the competitive
selection for positions of the independent members of the Supervisory Board of the
JSC “Odesa CHP”
In case the optimal composition of the supervisory board cannot be achieved, the
selection of the candidates should be carried out on the principle of "from more important to
less important". The experience of the candidate's work in the areas that correspond to the
profile of the activity of the structural units of the company is considered to be more
important, qualification and education are less important.
When selecting due to the work experience, the composition of the supervisory board,
as a whole, should be oriented and have experience in at least the following areas:
5. Corporate, civil, commercial law.
6. Finance, business economics, accounting and/or audit.
7. Production.
8. Sales and marketing.

Criteria for selection of the applicants within one group
The selection of the applicants within one group is the selection of one of the
applicants among the applicants with the one education (qualification), work experience and
knowledge in a particular field.
When considering the documents of the applicants, the following criteria are decisive
for the selection of the winner of the competitive selection:

5. Work experience, competence and knowledge in the relevant field, taking into
account the application of such experience in companies and/or companies in
related fields both in Ukraine and abroad.
6. Work experience.
7. Education.
8. Language skills.
Requirements for persons who have wished to participate in the competitive
selection for positions of the independent members of the Supervisory Board of the
JSC “Odesa CHP”

1

Education and higher
education degree

2

General requirements

Higher technical, legal, economic education.
A person who have wished to participate in the
competitive selection for the position of an independent
member of the Supervisory Board of the JSC “Odesa
CHP” must meet the criteria of independence defined by
the legislation of Ukraine, in particular the following
criteria:
Availability of full civil capacity
No outstanding conviction.
Honesty, impartiality
reputation.

and

impeccable

business

Not to hold the elected positions and not to be an
official of the state authorities and/or local selfgovernment bodies.
Not to be a founder, shareholder (participant), head
and/or member of the supervisory board of an
enterprise, other economic organization that carrying
out the activity in the same or related markets with
such state unitary enterprises and/or business
associations.
In addition, a person who have wished to
participate in the competitive selection for the
position of an independent member of the
Supervisory Board of the JSC "Odesa CHP" must
indicate that she:

She/he has not been and had not been an affiliated
person of the shareholders and/or the Company, or a
subsidiary of the Company, and/or an official of the
Company, or a subsidiary of the Company for the
previous five years.
She/he does not receive and did not receive in the past
a significant additional remuneration from the
Company or a subsidiary of the Company, except for
the fee received as an independent director.
Do not enter into employment agreements (contracts)
within a year since the date of termination of state or
local government functions execution or do not enter
into transactions in the field of business with the JSC
“Odesa CHP”, if during the year before the date of
termination of state or local government functions
execution she/he had exercised the control powers,
supervision or preparation or adoption of appropriate
decisions concerning the activities of the JSC “Odesa
CHP”.
She/he has not been and had not been for the previous
three years an employee of an audit firm that for the
previous three years provided the audit services to the
company and / or its affiliates.
She/he has not been and had not been the chairman or
member of the executive body of another company that
is affiliated to the Company.
She/he is not a close family member of the executive or
managing director or the above persons.
Work experience in the energy sector will be an
advantage.
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Work experience

General work experience of at least 5 years, including
the
work experience in management positions of at least 3
years.
Preference will be given to the candidates with the
experience in senior management positions in the
companies in the related markets both in Ukraine and
abroad, as well as the candidates with the experience in
supporting the privatization processes.
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Sphere of competence that Corporate, civil, commercial law; finance, business
a member of the
economics, accounting and auditing, production and /or
supervisory board should marketing.
have

5

Language skills

Knowledge of English language is an advantage.

6

Professional knowledge
and knowledge of
legislation

Understanding the general principles of the company
activity and/or work experience in this sector in the
European Union countries will be an advantage.
Experience in financial and economic
management, business process changes.

activity

Knowledge of the Commercial and Civil Codes of
Ukraine
Proved work experience with the credit and financial
institutions, external investors or borrowing will be an
advantage.
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Main responsibilities that
the applicant must execute
in case of filling a vacant
position

Control over the activities of the executive body of the
Company.
Making decisions on issues that, according to the
legislation of Ukraine and the Company's charter, fall
within the competence of the Supervisory Board.
Transformation of the Company into a modern company
with the efficient business processes (review and
optimization of the business processes), optimal
organizational structure and staffing, effective internal

rules, policies and procedures.
Promotion of the privatization processes based on
decisions of the privatization bodies.
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Making effective decisions

Ability to solve the complex problems in a limited
time, the ability to work with multitasking, setting
goals, priorities and guidelines, the ability to work with
large amounts of information.
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Personal qualities

Discipline and systemacy, diplomacy and flexibility,
self-organization and
development orientation,
innovation and creativity, ability to work in stressful
situations.

To participate in the competitive selection, the applicant personally submits
and/or sends by e-mail together with the application duly certified (notarized - for
unemployed persons, by the head of the personnel service - for employees):
- a copy of an identity document, a copy of the employment record book (if any) or
documents confirming the availability of the work experience, a copy of a
document of higher education;
- biographical information (resume) with the address in Skype;
- consent to the processing of personal data;
- recommendations (if available);
- a statement on compliance with the criteria of independence of a member of the
supervisory board of the enterprise, company, defined by the legislation of
Ukraine;
- motivation letter on performing the functions of a member of the supervisory
board.
The applicant is responsible for the inaccuracy of the submitted documents.
The State Property Fund of Ukraine draws the attention to the fact that the
competitive selection for the positions of the independent members of the Supervisory Board
of the JSC “Odesa CHP” will take place in accordance with the Procedure for holding the
competitive selection of candidates for the position of independent member of the
Supervisory Board of the state unitary enterprise and their appointment as well as the
holding the competitive selection of the candidates to the position of an independent member
of the supervisory board of a business company, in the authorized capital of which more
than 50 percent of shares belong to the state, proposed by the subject of management of the
state property objects before the election to the position of the independent members of the
supervisory board approved by the order № 142 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated
on March 10, 2017 “Some issues of management of state unitary enterprises and companies,
in the authorized capital of which more than 50 percent of shares belong to the state” (as
amended).

The applications and documents are accepted within the term up to 28.12.2020
including at the address: 01133, Kyiv city, 18/9 Henerala Almazova St., (tel. 200-36-48,
200-30-39) or by e-mail mila1@spfu.gov.ua. The competitive selection will take place on
19.02.2021 at 11-00 am at the address: 01133, Kyiv city, 18/9 Henerala Almazova St.,
office 303. The publication of the results of the competitive selection will be posted on the
official website of the Fund not later than three days from the date of its completion.
The information concerning the financial and economic condition of the company and
subject to announcement - information on the balance sheet (form № 1), statement of
financial results (form № 2), statement of cash flows (form № 3), statement of owner’s
equity (form № 4) for 2019 and for 9 months of 2020 as well as the report on management
for 2019 are attached in electronic form.
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Річними
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1. ЗАГАЛЬНІ П О ЛО Ж ЕН НЯ
1.1 Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства
«Одеська ТЕЦ» (далі - Положення) розроблено відповідно до норм Законів
України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні
товариства» та на виконання постанов Кабінету М іністрів України від 10
березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р.
№ 143 «Деякі питання управління о б ’єктами державної власності».
1.2 Полож енням встановлю ються загальні вимоги до кандидатів до складу
наглядової ради акціонерного товариства «О деська ТЕЦ» (далі - Товариство),
визначаю ться функції члена наглядової ради Товариства (далі - Наглядова
рада), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими
повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.
2. ОСНО ВНІ ЗАСАДИ ДІЯ ЛЬН О С ТІ НАГЛЯДО ВОЇ РАДИ. Ф УН КЦІЇ ЧЛЕНА
НАГЛЯДО ВОЇ РАДИ
2.1 Н аглядова рада є органом Товариства, що здійсню є представництво та захист
прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та
чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства
(далі -Д и р ек ц ія).
2.2 До компетенції Наглядової ради належить виріш ення питань, передбачених
законом, статутом Товариства, а також переданих на виріш ення Наглядової ради
загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).
2.3 Кількісний склад Н аглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4 Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства
та/або чинним законодавством.
2.5 Ф ункції, права та обов’язки члена Н аглядової ради встановлю ються статутом
Товариства та/або чинним законодавством.
3. ПО РЯДОК О БРАНН Я ТА ПРИПИ НЕНН Я ПО ВН О ВАЖ ЕН Ь ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ '
3.1 Члени Н аглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних
зборів шляхом кумулятивного голосування на строк визначений статутом
Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також
підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства
та/або законом.
3.2 До складу Н аглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють
їхні інтереси (далі - Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової
ради (далі - Н езалежні директори).
3.3 Кількість Н езалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом
Товариства та/або чинним законодавством.
3.3.1.П овноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання
Загальними зборами. У разі заміни члена Н аглядової ради - представника
акціонера
повноваження
відкликаного
члена
Наглядової
ради
припиняються, а новий член Н аглядової ради набуває повноважень з
моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера
(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
3.4 П овноваження члена Наглядової ради за ріш енням Загальних зборів можуть
бути припинені достроково лиш е за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про
припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними

з
зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах.
3.5 Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера
(акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради,
замінити такого представника - члена Н аглядової ради. Член Наглядової ради,
обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМ ОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДО ВОЇ РАДИ,
СФЕРА К О М П ЕТЕН Ц ІЇ ТА СУКУПНІСТЬ П РО Ф ЕСІЙ Н И Х НАВИЧ ОК, ЯКИМ И
ПОВИНЕН ВО Л О ДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДО ВОЇ РАДИ, ЙО ГО ПРОФ ЕСІЙНІ ТА
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
4.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу
Н аглядової ради, кількість яких не може перевищ увати кількісного складу
Н аглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу
Н аглядової
ради
визначається
статутом
Товариства
та/або
чинним
законодавством.
4.2 При відборі кандидатів в члени Н аглядової ради, кожен акціонер, що має намір
внести пропозицію щодо кандидатів до складу Н аглядової ради, якщо це не
порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має
забезпечити різноманітність складу Н аглядової ради відповідно до вимог до
кандидатів на посаду члена Н аглядової ради, що повинні бути однаковими для
кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду
П редставника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог
незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених
законом.
4.3 Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради,
якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.
4.4 Членом Н аглядової ради може бути лиш е фізична особа. Член Наглядової ради
не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної
комісії Товариства (далі - Ревізійна комісія).
4.5 Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає
критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства, даним Положенням
та/або чинним законодавством.
5.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ П РЕТЕНДЕНТІВ ДЛ Я Ф О РМ УВАНН Я ДІЄВОГО
СКЛАДУ Н А ГЛ Я ДО ВО Ї РАДИ АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ
«Одеська ТЕЦ» має умовний поділ на підрозділи та/або працівників, що здійснюють
певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради
комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб,
які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Н аглядової ради.
Найбільш оптимальним складом Н аглядової ради є ситуація коли профіль діяльності
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Н аглядової ради співпадає з
напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що
приймає практично всі ключові ріш ення діяльності Товариства та здійснює контроль за
діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлю вати особливості
функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку
процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати
виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової
ради повинні входити (оптимальний варіант):
особа з ю ридичною освітою, кваліфікацією ю риста та досвідом роботи в галузі
корпоративного, цивільного та/або господарського права;
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-

особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного
управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
особа
з
економічною
освітою,
кваліфікацією
маркетолог,
менеджер
з
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або
організації продажів/закупівель.
У випадку, якщ о оптимального складу Н аглядової ради досягнути не вдається, відбір
кандидатів повинен здійсню ватися за принципом "від більш важливого до менш важливого".
За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають
напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.
При відборі за досвідом роботи склад Н аглядової ради, в цілому,
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:
1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. М аркетингу та/або організації продажів/закупівель.

повинен

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Н аглядової ради повинен включати в
себе мінімум:
- юриста;
економіста чи бухгалтера;
інженера.
КРИТЕРІЇ ВІДБО РУ ПРЕТЕНДЕНТІВ В РАМ КАХ ОДНІЄЇ ГРУПИ
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж
претендентів, що мають одну освіту (кваліфікації), досвід роботи та знання в певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору
переможця конкурсного відбору:
1. Освіта.
2. Досвід роботи та знання у відповідній галузі.
3. Стаж роботи. •
4. Володіння мовами.
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ВИ М О ГИ ДО ОСІБ, ЩО ВИЯВИЛИ БАЖ АННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
К О Н КУРСН О М У ВІДБОРІ НА ПОСАДУ Н ЕЗАЛЕЖ НО ГО ЧЛЕНА
НАГЛЯДО ВО Ї РАДИ АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»

Освіта та ступінь вищ ої
освіти

Вища технічна, юридична, економічна освіта
Ступінь магістра ділового адміністрування
перевагою.
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Загальні вимоги

Особа,
що виявила бажання
взяти
участь у
конкурсному відборі на посаду незалежного члена
Наглядової ради АТ «Одеська ТЕЦ» має відповідати
вимогам стосовно незалежних членів, визначених
Законом України "Про управління об'єктами державної
власності", та
вимогам
стосовно
незалежних
директорів, визначених
Законом
України
"Про
акціонерні
товариства",
а
також
вимогам,
затверджених Кабінетом М іністрів України.

З

Досвід роботи

Загальний досвід роботи не менше 10 років, у тому
числі досвід роботи на керівних посадах не менше З
років.

1

буде

П еревага буде надаватися кандидатам, що мають досвід
роботи на керівних посадах.
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Сфера компетенції, якою
повинен володіти член
наглядової ради

Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік
та/або аудит.
М аркетинг та/або організація продажів/закупівель.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою, знання іноземних
мов є перевагою.

Професійні знання

Розуміння загальних принципів роботи державного
сектору економіки буде перевагою.
Досвід
оптимізації
фінансового-господарської
діяльності, змін бізнес процесів буде перевагою.
Знання законодавчо-нормативних актів, що регулюють
діяльність Товариства.
Досвід проведення складних переговорів з державними
органами та представниками приватного сектору
економіки є обов’язковим, досвід переговорів з
регулюючими органами та/або контрагентами та/або
інвесторами з ЄС буде перевагою.
Досвід
роботи
з кредитними
та
фінансовими
установами,
зовніш німи
інвесторами
або
запозиченнями буде перевагою.

і

6

Основні обов’язки, що має
виконувати претендент у
разі зайняття вакантної
посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства
в залежності від сфери компетенції члена наглядової
ради.
Прийняття рішень з питань, що згідно з статутом
Товариства належать до компетенції наглядової ради, у
тому числі з питань надання згоди на вчинення
правочинів.
Здійснення контролю за звітністю щодо результатів
діяльності виконавчого органу Товариства.
Забезпечення
ефективної
діяльності
внутрішнього контролю та аудиту.

системи

Забезпечення прозорої системи продажів/закупівель та
контроль за її діяльністю.
Реалізація стратегії модернізації основних
Товариства, у тому числі модернізації мереж.

засобів

Забезпечення системи електронного документообігу.
Відкритість, співпраця та налагодження партнерської
взаємодії як з органами держ авної влади та місцевого
самоврядування так із приватним бізнесом, вміння
ефективної комунікації та публічних виступів.
Трансформація Товариства у сучасну компанію з
ефективними
бізнес
процесами
(перегляд
та
оптимізація
бізнес
процесів),
оптимальною
організаційною структурою та штатним розкладом,
ефективними внутрішніми правилами, політиками та
процедурами.
Постійна увага до технічного стану виробничих
потужностей товариства, їх розвиток та модернізація,
вдосконалення та підтримка потужностей товариства.
8

Прийняття ефективних
рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
обмеженого
часу,
вміння
працювати
при
багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та
орієнтирів, вміння працювати з великими масивами
інформації.

9

Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток,
інноваційність та креативність, вміння працювати в
стресових ситуаціях.

і
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6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ
6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між
нормами нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це
Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких
нормативно-правових актів.
6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства
є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в
частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними
корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань
управління державними корпоративними правами маю ть/матимуть переважну
силу перед нормами цього Положення.
6.3. З урахуванням п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду
часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого
органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх
приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить
законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з
питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього
Положення.
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OF THE JOINT-STOCK COMPANY
"ODESA CHP"
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1. GENERAL PROVISIONS
1.1 Provisions on the principles of formation of the supervisory board of the joint-stock company
"Odesa CHP" (hereinafter referred to as the Provisions) was developed in accordance with the
norms of the Laws of Ukraine "On management of state property objects", "On Joint-Stock
Companies" and to implement the orders № 142 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated on
March 10, 2017 “Some issues of management of state unitary enterprises and companies, in the
authorized capital of which more than 50 percent of shares belong to the state” and № 143 dated on
March 10, 2017 “Some issues of management of state property objects”.
1.2 The Provision establishes the general requirements for candidates to the Supervisory Board of
the joint-stock company "Odesa CHP" (hereinafter referred to as the Company), defines the
functions of a member of the Supervisory Board of the Company ( hereinafter referred to as the
Supervisory Board), as well as the sphere of competence and a set of professional skills that a
member of the Supervisory Board must possess, his professional and personal qualities.
2. BASIC PRINCIPLES OF SUPERVISORY BOARD ACTIVITY. FUNCTIONS OF A
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
2.1 The Supervisory Board is a body of the Company that represents and protects the rights of
shareholders, and within the competence defined by the Company's charter and current legislation,
controls and regulates the activities of the Company's management (hereinafter referred to as the
Directorate).
2.2 The competence of the Supervisory Board includes the resolution of issues provided by law, the
Company's charter, as well as submitted to the Supervisory Board for resolution by the General
Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the Ge neral Meeting).
2.3 The quantitative composition of the Supervisory Board is established by the charter of the
Company.
2.4 The procedure for organizing the work of the Supervisory Board is determined by the
Company's charter and/or current legislation.
2.5 The functions, rights and responsibilities of a member of the Supervisory Board are established
by the Company's charter and/or current legislation.
3. PROCEDURE FOR ELECTION AND TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS
OF THE SUPERVISORY BOARD
3.1 The members of the Supervisory Board are elected by the shareholders during the General
Meeting by cumulative voting for a term determined by the Company's charter. The procedure for
cumulative voting, as well as the counting of votes is carried out in order prescribed by the
Company's charter and/or law.
3.2 The shareholders or persons representing their interests (hereinafter referred to as Shareholder
Representatives) and independent members of the Supervisory Board (hereinafter referred to as
Independent Directors) shall be elected to the Supervisory Board.
3.3 The number of Independent Directors in the Supervisory Board is determined by the Company's
charter and/or current legislation.
3.3.1. The powers of a member of the Supervisory Board are valid from the moment of his election
by the General Meeting. In case of replacement of a member of the Supervisory Board - a
shareholder's representative, the powers of the recalled member of the Supervisory Board are
terminated, and a new member of the Supervisory Boa rd acquires the powers upon receipt by the
Company of a written notice from the shareholder (shareholders), whose representative is the
relevant member of the Supervisory Board.
3.4 The powers of a member of the Supervisory Board by the decision of the General Meeting may
be terminated early only if the powers of the entire Supervisory Board are terminated
simultaneously. In this case, the decision to terminate the powers of the members of the Supervisory

Board is made by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders registered
to participate in the General Meeting.
3.5 The provision of the clause 3.4 of this Provision shall not be applied to the right of a shareholder
(shareholders) whose representative(s) is elected to the Supervisory Board to replace such a
representative - a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board elected as
a representative of a shareholder or group of shareholders, respectively, may be replaced by such
shareholder or group of shareholders at any time.
4. GENERAL REQUIREMENTS FOR CANDIDATES TO MEMBERS OF THE
SUPERVISORY BOARD, SPHERE OF COMPETENCE AND SET OF PROFESSIONAL
SKILLS THAT A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD MUST POSSESS, HIS
PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES
4.1 Each shareholder has the right to submit the proposals for candidates to the Supervisory Board,
the number of which may not exceed the number of members of the Supervisory Board. The
procedure for submitting proposals for candidates to the Supervisory Board is determined by the
Company's charter and / or current legislation.
4.2 When selecting the candidates for members of the Supervisory Board, each shareholder who
intends to submit a proposal for candidates to the Supervisory Board, if it does not violate his rights
defined by law and/or the Company's charter, must ensure the diversity of the Supervisory Board
composition in accordance with the requirements for candidates to the position of a member of the
Supervisory Board, which must be the same for a candidate for the position of Independent Director
and a candidate for the position of Representative of a shareholder in the Supervisory Board of such
Company, except for independence requirements for a candidate for Independent Director stipulated
by law.
4.3 Each shareholder independently determines the candidates for the Supervisory Board
composition, unless another procedure for their selection is established by current le gislation.
4.4 Only an individual can be a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory
Board may not be a member of the executive body and / or a member of the audit commission of
the Company (hereinafter referred to as the Audit Commission).
4.5 An individual who meets the criteria and requirements established by the Company's charter,
this Regulation and / or current legislation may be elected as an independent director.
5. CRITERIA FOR SELECTION OF APPLICANTS FOR FORMATION OF THE ACTIVE
COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE JSC "ODESA CHP"
Taking into account the fact that for the full implementation of management processes JSC “Odesa
CHP” has a conditional division into units and / or employees carrying out a certain area of activity,
in the competitive selection of independent members of the supervisory board the competitive
selection committee (hereinafter referred to as the Commission) will proceed from the need to select
individuals who will collectively meet the most optimal composition of the Supervisory Board.
The most optimal composition of the Supervisory Board is a situation when the profile of activity
(specialty, qualification, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with
the activities of the Company. In this case, the Supervisory Board, as a body that makes almost all
key decisions of the Company activity and monitors the activities of the executive body, will be
much easier to understand the peculiarities of the Company functioning as a whole and its
individual areas, to understand the logic of processes within the Company, and fully control the
executive body, including its individual members. Thus, the Supervisory Board should include
(optimal option):
- a person with legal education, legal qualifications and experience in corporate, civil and/or
commercial law;

- a person with economic education, qualification of economist, accountant or auditor and
experience in the field of finance, business economics, corporate management, accounting and / or
auditing;
- a person with economic education, marketing qualification, sales/procurement manager and
experience in the field of enterprise marketing and/or sales/procurement organization.
If the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, the selection of
candidates should be based on the principle "from more important to less important". The
experience of the candidate's work in the areas corresponding to the directions of the Company's
activity is considered more important, qualification and education are less important.
When selecting from work experience, the composition of the Supervisory Board, as a
whole, should be oriented and have experience in at least the following areas:
1. Corporate, civil and/or commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and/or audit.
3. Marketing and/or organization of sales/purchases.
When selecting for qualification and education, the composition of the Supervisory Board should
include at least:
- lawyer;
- economist or accountant;
- engineer.
CRITERIA FOR SELECTION OF APPLICANTS WITHIN ONE GROUP
The selection of the applicants within one group is the selection of one of the applicants
from among the applicants with the same education (qualifications), work experience and
knowledge in a particular field.
When considering the documents of the applicants, the following criteria are decisive for
the selection of the winner of the competitive selection:
1. Education.
2. Experience and knowledge in the relevant field.
3. Work experience.
4. Language skills.

REQUIREMENTS FOR PERSONS WHO HAVE WISHED TO PARTICIPATE IN
THE COMPETITIVE SELECTION FOR THE POSITION OF INDEPENDENT MEMBER
OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE JSC “ODESA CHP"

1

Education and
higher education
degree
General
require ments

Higher technical, legal, economic education
A master's degree in business administration will be an advantage.

3

Work experience

4

Sphere of
competence that a
me mber of the
supervisory board
should have
Language skills

General work experience of at least 10 years, including the work
experience in management positions of at least 3 years.
Preference will be given to candidates with experience in
management positions.
Corporate, civil and/or commercial law.
Finance, business economics, accounting and/or auditing.
Marketing and/or organization of sales/purchases.

2

5

6

Professional
knowledge

7

Main responsibilities
that the applicant
must execute in case
of filling a vacant
position

A person who has wished to participate in the competitive
selection for the position of an independent member of the
Supervisory Board of the JSC “Odesa CHP” must meet the
requirements for independent members defined by the Law of
Ukraine "On Management of state property objects" and the
requirements for independent directors stipulated by the Law of
Ukraine "On Joint-Stock Companies", as well as the requirements
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Fluency in the state language, knowledge of foreign languages is
an advantage.
Understanding the general principles of the public sector of the
economy will be an advantage.
Experience in financial and economic optimization activities,
business process changes will be an advantage.
Knowledge of laws and regulations governing the activities of the
Company.
Experience in complex negotiations with the public authorities and
the private sector representatives is obligatory, and the experience
in negotiating with the regulators and/or counterparties and/or
investors with the EU will be an advantage.
Work experience with credit and financial institutions, external
investors or borrowing will be an advantage.
Control over the activities of the executive body of the Company,
depending on the sphere of competence of the member of the
supervisory board.
Making decisions on issues that, according to the Company's
charter, fall within the competence of the Supervisory Board,
including on issues of giving consent to transactions.
Monitoring the reporting on the results of the executive body of
the Company.
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Making effective
decisions

9

Personal qualities

Ensuring the effective activity of the internal control and audit
system.
Ensuring a transparent sales / procurement system and monitoring
its activities.
Implementation of the strategy of modernization of the Company's
fixed assets, including the modernization of networks.
Providing an electronic document flow system.
Openness, cooperation and partnership with the public authorities
and local governments and private business, the ability to
communicate effectively and make the public speeches.
Transformation of the Company into a modern co mpany with the
efficient business processes (review and optimization of business
processes), optimal organizational structure and staffing, effective
internal rules, policies and procedures.
Constant attention to the technical condition of the company's
production facilities, their development and modernization,
improvement and maintenance of the company's facilities.
Ability to solve the complex problems in a limited time, the ability
to work with multitasking, setting goals, priorities and guidelines,
the ability to work with large amounts of information.
Discipline and systemacy, diplomacy and flexibility, selforganization and development orientation, innovation and
creativity, ability to work in stressful situations.

6. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
6.1. In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the
norms of normative legal acts and the norms of this Provision, this Provision shall be applied in the
part that does not contradict the norms of such normative legal acts.
6.2. If for a certain period of time one of the shareholders of the Company is/will be the state in the
person of an authorized body, this Provision is /will be valid in part that does not contradict the
legislation on state corporate rights management, and regulations on state management corporate
rights have/will have the precedence over the norms of this Provision.
6.3. Subject to the clause 6.2 of this Provision, if during a certain period of time one of the
shareholders of the Company is/will be the state in the person of the authorized body and the stateowned shares will be decided to privatize this Provision is /will be valid in the part that does not
contradict the legislation on privatization, and the regulations on privatization have/will have the
precedence over the norms of this Provision.

Total numbered, bound and sealed 7 (seven) pages
Head of the General Meetings
Makarenko N.A.
/Signed/
Secretary of the General Meetings
Shvedchikova O.G. /Signed/
Round seal: *Ukraine*Odesa region* Odesa city* Public Joint-Stock Company “Odesa CHP”*
05471158*

Додаток І
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бухгалтерського обліку І "Загальні вимоги до фінансової звітності"
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дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку “v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
31.12.2019

АКТ И В
1
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
11. Оборотні активи
Запаси
...
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
(«кУ'
Готівка
Рахунки в банках
„ * ,
.« л *% u »- ; и * п п » м
Витрати майбутніх періодів
*»- .
V
*■>'*
>
Частка перестраховика у страхових резервах л
j £u n
г
У Г ft П Т ЕГ D

Код
рядка

1801001
Форма №1 Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного періоду
звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 654
3 506
852
4 345
99 997
421 002
321 005
_
.
_
.
.
_

2 490
3 508
1 018
4 510
103 701
438 241
334 540

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

.
.

-

1100
1101
1102
ПОЗ
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

24 131
.
.
.

.
-■

29
22 024
-

131 127

132 754

52 191
52 191

53 690
43 690

_
_
.
.
.
_

-

350 140

473 769 ............

75 804

176 506

........

_

-

........

41 745

60 891

........

-

96 556
.

О 684
" ______—

95 588
9

9 684
15

-

-

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах иезароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Головний бухгалтер

-

-

■

-

-

110 983
727 428

122 837

-

1195
1200
1300

897 392
-

-

858 555

1 030 146

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1
І. Власний капітал

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

43 525
.
.

43 525
.
.
.
-

Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв иезароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання . / Ф 1" , • . . ( -id, ■*:
Усього З Я Р О З Д І Л О М III
'/(< ’’ / .. ,' ! д \ 4
IV. ЗоббДз'п4а'ші'я, прв'язяііі ^'.необоротними активами,
утріулщїа пн міг дл я продажу а групами вибуття
V, Чиста вартість активі в ііедсржга!ші!бго пенсійного Фонду
Баланс
ЇЦ,\ “ г
-і
1
г.
Керівник

1181
і 182
1183
1184
1190

(
(

-753 382
.

)
)

(
(

-814 030
-

-709 857

-770 505

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

24 093
-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

24 093

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

52 502
І 363 622
20 980
1 065
53
195
ПЗ
130 947
І 568 412

39 574
1 510 352
27 904
1 065
599
2 210
96
- ■
1 015
194 808
1 776 558

1700
1800
1Г.1900

-

-

858 555

-

М ІШ И Н А Т А Н Н А М И К О Л А ЇВ Н А
В О Л К О В А Л ІЛ ІЯ П ЕТРІВ Н А

Визначається в лорялку, встановленому центральним органом т к и а Ш Л я а т , шо5ремдавдЄ(Х#алну тйнтйку^У сфері статистики.

1 030 146

)
)

КОДИ
Підприємство

2020

Дата (рік, місяць, число)
за Є Д Р П О У

Акціонерне товариство "О д еська Т Е Ц "

01

01
054711.58

(найменування)

Зв іт про ф ін ан со ві результати (Звіт про су к у п н и й дохід)
за

Рік 2019

р.
Форма N2 Код за Д К У Д

Додаткові дані:
КВЕД

1801003

35.11
І. Ф І Н А Н С О В І Р Е З У Л Ь Т А Т И

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов 'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

“■ 1’ г
’ '

г-

За аналогічний
період
попереднього
року

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

3
453 388

4
496 113

-

-

(

(

8 585
-

-

)

(

.
.
505 037

)

(

8 924

-

46 265

‘ 242 328

-

-

2122

-

-

2/23
2130
2150
2180

14 418

-

(
(
(

87 741

)
)
)

(
(
(

1 730
141 835

2181

-

-

2182

-

-

(

2241
2250
2255
2270
2275
2290
229S

47 309
-

)

-

-

2190
2195
2200
2220
2240

- »

- '
444 803
-

-

2121

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
^ •'

За звітний
період

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

прибуток
збиток

Код
рядка

)

(

-

89 839
488

)

)
)
)

)

-

(
(
(

4 005
34
-

)
)
)

(
(
(

(

51 348

)

(

164
90 163
-

)
)
)

)

Продовження додатка 2
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

2300

-2 108

-78 814

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:
2350
2355

прибуток
збиток

(

53 456

)

(

11 349
-

II. С У К У П Н И Й Д О Х ІД

Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За злітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2400
2405
2410

-

-7 192

•
.

-

-

2415

-

-

2445
2450
2455
2460
2465

-7 192
-7 192
-60 648

.
.

11 349

III. Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц ІЙ Н И Х В И Т Р А Т

Назва статті

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату' праці
Відрахування на соціальні захоли
Амортизація
інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
401 541
38 166
8 343
14 020
84 838
546 908

За аналогічний
період
попереднього
року
4
501 964
1 997
439
6 302
75 449
586 151

IV . Р О З Р А Х У Н О К П О К А З Н И К ІВ П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Назва статті

і
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди наюлну просту.з.кшю
/

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
174 101 600

4
174101 600

_

-

-0.30704

0.06519

-

-

-

)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Акціон ерне товариство "О д есь к а Т Е Ц "

Підприємство

_______________

за 'Є Д Р Н О У

2020! 0! ! О!
і
0547 Н 58

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за

Р ік 2019

р.
Форма N3

Стаття
1

1

'У

К одзаД К УД

1801004

Код

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

3000
3005

377 398

652 002

-

-

3006
ЗОЮ
3011
3015

-

.

540

13

І. Рух кош тів у результаті операційної діяльності
Надходження від;
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження

-

-

3020

57 116
16 427

85 801
96

3025

-

-

3035
3040
3045
3050
3055
3095

'

-

-

-

■ -

-

-

-

39

44

Витрачання на оплату;
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух кош тів від операційної діяльності

(
(
(
(

286 033
35 047
7 619
8 089

(

-

3117

(

3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190

3100
3105
3110
3115
3116

)
)
)
)

(
(
(
(

437 440
1419
388
3 423

)
)
)
)

) (

-

)

3 697

) (

-

)

(

2 534

) (

25

)

(

197 662

) (

235 039

)

(

-

) (
)
-_________________1 J _________________ :_________________ 1
) 1 _________________ :_________________ І
) (
)
3 942
) (
1 744
1
-86 872
58 503

J _____
(
(
(

3195

II. Рух кош тів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації;
фінансових інвестицій
необоротних активів

3200
3205

-

-

-

-

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

3215
3220

Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик

3225
3230

li

ft - - л Н і. ,

"

-

ѵг*н

р.

-

-

-

-

! Н А/ГО М

і

-

' - " і ?

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235
3250

Інші надходження

-

-

_

_

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі

3255
3260
3270
3275

(
(
(
(

)
)
)
)

3280

(

) (

(

) (

3290
3295

Чистий рух кош тів від інвестиційної діяльності

(
(
(
<

і
34
.

)
)
)

-

)
)

-

-34

III. Рух кош тів у результаті ф інансової діяльності
Надходження від;
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3300
3305

.

-

3310

-

-

Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3340

-

-

3345

(

Погашення позик
Сплату дивідендів

3350
3355
3360

(
(

) (
) (

-

3365

(

) (

-

3370

(

) (

3375

(

) (

3390
3395

(

Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух кош тів від ф ін ансової діяльності
Чистий рух грош ових кош тів за звітний період ,
Залишок коштів на початок року
, '
Вплив зміни валютних курсів на залишок тіоц/тів
Залишок коштів на кінець року
/ /'

\
-

т

у

3400
3405
N ' 3410
3415

-

) (

-

Л

Ш

-

)
)

-

)
)

) (
-

-

-86 872
96 556

58 469
38 087

-

-

9 684

96 556

В О Л К О В А Л ІЛ І Я П Е Т Р ІВ Н А

Головний бухгалтер

)

-

М И Н И Н А Г А Н Н А М И К О Л А ЇВ Н А

Керівник

-

коди

2020

Дата (рік, місяць, число)
та ЄДРПОУ

Акціонерне товариство "Одеська Т Е Ц "

Підприємство

01

01

05471158

(найменування)

Звіт про власний капітал
за_________ Рік 2019_________ р.
Форма N 4

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистин прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій

1801005

Код
рядка

Зареєст
рований
капітал

Капітал у
дооцін
ках

Додатко
вий
капітал

Резерв11нй
капітал

Нерозпо
ділений
прибуток
(непокри
тий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилу
чений
капітал

Всього

2

3

4

5

б

7

8

9

10

4000

43 525

4005
4010
4090

-

4095

43 525

4100

-

-

-

-53 456

-

-

4110

-

-

-

-7 192

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-7 192

-

-

4113

-

-

-

- '

-

4114

-

-

-

-

-

-

4116

.

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-753 382

-

-

-

-

-709 857

.

-

-753 382

-709 857
-53 456
а

■ 1Г І ц ш

’ '-З' - і- 5

У / І0 м і

?

4240
4245

-

/Р : і ' « д

Тї

' « г і /у
-

: ■■■

-

> * Ш ОВД

4260

-

4265

-

-

■

4270

-

-

-

-

4275

-

*»

-

4280

-

■

-

-

-

-

-7 192

-7 192

4200

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Вн,куп акцій (часток)

Код за Д К У Д

-

Інші зміни в капіталі
Придбання(продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4290

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4295
4300

Керівник

Головний бухгалтер

_

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

'V-X
4291

4у 4
S
4^/4
Hdh' \

i

ѵЯч Яі-

•:'тЧ;

\-І *
,
ГС
ї;- Я f > Ы2.Миш -

-60 648
-814 030
М ІШ И Н А Г А Н Н А М И К О Л А ЇВ Н А

В О Л К О В А Л ІЛ ІЯ П Е Т Р ІВ Н А

-60 648
-770 505

До.ОТТОК і
до Націоналы-юго положения (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги по фінансової ЧИП І-ІОСТ

С О ‘Л« л (рік. місяць, число)

2020

‘5-PA5N

:а ЄДРПОУ
А кціонерпе* то ва |)нотно "Одеська ТЕ Ц "
Підириемстио
>о КОДТУУ
Територія
ОДЕСЬКА
__ за К О Л Ф Г
Акціонерне товариство
Організаційно-правова форма господарювання
за КВЕД
Вид економічної діяльності
Виробництво електроенергії____
_
Середня кількість працівників
1
337
____________________________________________________________________
Адресо, телефон
вулиця Ц Е Р К О В Н А , буд. 29, м. О Д Е СА., О Д Е С Ь К А обл., 65003 ________ 70593(11

І ШІ іул/ПІ
230_

'з я і Г

Одиниця виміру: тис. гри бет десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (3віту про сукуп
дохід ') (форми ,nV2). грошові нокашики якого навоешься в ірнвнях < котиками)
Складено (зробити ПОЗПИЧКУ 'б " \ ВІДПОВІДНІЙ клиннін)
за положениями (стандартами) бухгалтерського обліку
за мг/кпародінімн стандартами фінансової звітності
Ь а л а и с (Зніт про ф іна н со в и й стан)
на

30.09.2020

р.
Форма ATI Код пі ДК> Д

Л К Т II В
1
І. Необоротні актини
Немате ріад ы11 активи
первісна вартість
!іакоп ичсиа аліортизад ія
Незавершені капітальні інвестиції
Основи] засоби
первісна варчїсть
знос
hівсст11 ціііїїа 11 еоVхом іс ті,
ССГПШЙПОІ пер\ хомості
:рѵ\о.мос л
До В! ОСТООкиш бюлої ІЧІїТЙМ1і1Ви
і ісршспа варле ; ь .довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Д ові ис і рокові фніаі ісові нївсс тип.
які обліковУшпвся за -методом ѵчаст; в капіталі інших підприємств

шип фінансові іпвестнаи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
1ѴДВ1Д
В ідстпоч сні аквізи цін ін витрати
Залишок коштів ѵ централізованих страхових резервних фондах
ІНШІ нсоборо : П! ак Пі ви
> СЬОГО Ш ро І/ІІЛОЛІ 1
П. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
і пюва продукціи
Товари

рцеп] юрська шоорговапіс і ь ча продукцію. 'товари, роботи. посл\ти
і ,. j леогк
шість ча розрахунками
лі ш-іланнмп авансами
і їші ;;і т :, їм
,
.
, . :\ на прибуток
Де б шри.ьл .вбирі оваиість за розрахунками з нарахованих доходів
ґ
Деоиорсь'и - чіп аіипкч, іа розрахунками и внѵтршппх розрахунків
Інша поючпа дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
і 'роші та іх еквіваленти
; І О'і Піка
іДілчнкп в бапыгх
Виїрапі х-кп-іоч 111 їх періодів
Ч.ш 1мі перст іраховнка у страхових резервах

І

ISO І піц

Код
рядка

На початок
тітпого періоду

11а кінець
іпії 'иш о перт.іх

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
101 1
1012
1015
1016
М)17
1020
і 02!
1022

2 490
3 508
1 018
4 510
103 701
438 24 і
334 540

2 366
3 508
1 М2
4 506
і 55 540
404 МО
340 030

і030
1035
1040
]04 5
іО50

-

29
22 024

20
22 024

10611
1065
1090

-

1095

132 754

1N2 465

1100
1101
1102
11D3
і і 02
П іп

53 690
53 690

6 688
6 6'SS

і 1і 5
1і 2п
і ! 25
! і 30
1135

-

473 769

305 552

176 506

1IS4 S5S

60 Н0 1

25 2о і

1і 36
1140
1і -І 5
ІЇ55~”
1160
1165
1166
1167
1170
і 1 so

-

9 684

4 50 і

-

9 684
15

4 501
S

\ тому ЧИСЛІ ІЗ,
резервах Лєніі истрокоііих зобоь’я зань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах пета роблених премій
інших страхових резервах
інші оборотні активи
Усього за розділом П
Мі. Необоротні актини, утримувані для продажу, та групи вибуття
Каданс

MSI
1і N2
1 ! S3
1 184
! 100

—
-

122 S37
К97 ЗУ 2

1 195
121)0
13(10

і озо Ы.6

1Іасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
ШІТИОГО перім, і \

1

2

3

4

1400
мої
1405
14 10
14 11
14 12
14 15
і 420
1425
1430

43 525

43 525

!

І. Вдисмиіі капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до не зареєстрованого статутного капіталу
Каппдл v дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниш
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий! збиток)
Нсоплачеиий капітал
В мл ѵчепіп"і к;нп іал
ІНШІ рс зерен
Усьої о за рииі.том І
П. /Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1ІСИСІЙІП ЗОООв'я ЛИНІЯ
Допгострикош кредит банків
іі1 :іі; ЛОВГОеТГЧЖОВІ ЗОООВ'Я ЗЛН1ІЯ
ЄЧСН!іЯ
Д ы і і ч і
V ечеппя витрат персоналу
Рольове фпіанс\ ваппя
благодійна допомога
Страхові резерви
у І'ОМѴ число
резерв довгострокових зобов'язань
резерв збитків або резерв належних виплат
іхтеро позароблених премій
інші е грахош ре !срви
hiuecnmiHHi контракти
f ірн І.Я-1 Й1 фоііД
Резерв на виплат джек-поту
5 сьиги іД ро UI.3U.M І і
1U. Поточні т б о в ’язяния і ѵябезпечепня
KevjXvoi кос і рокот кредит банків
Векселі віїлаш
f Іоі'очка кредиторська таборі'оианіст ь за
•топі ос і Помни їм і і и.нчнйнзаі ніям я

ПрИОУТОК
Де річ

1

1

1 1 Мі

1 11111Я

за ш
Поточна кредн горська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Пшочна кредн юрська заборгованість із внутрішніх розрахунків
• 1Іо'іочна крсди юрська заборгованість за страховою діяльністю
По'І О Ч Н ! Ш О Є Н . І С Ч С П П Я
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені К О М І С І Й Н І ДОХОДИ В І Д ГіерССТраХОВИКіВ
І Н Ш І - П О ’І очні зобов'язання
> сього іа ро тілом і і 1
IV. Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами,
угріпп;ватт>ін,.для прилажу, та група,ми вибуття
V. Чнстуіт-ІкірлДет^
пспсіііного фо.гідх

!\ ирШІЇН'іч'

Т -: ,ч.

І !<•1.0UHІІ ІІ -Г)\ \( іійДср
1 В и з н а ч н е ! і , с я К ГІ ррЧ Дк '}

стано.вДеярму

-

і

і 4 35
Ы05

16<II і
1605

1Ній

-

1
(

1

-ОНі ох і

----------------- 1

24 (195

25 тнч

*

_

г

-

24 1)93

23 400

.

Г “ ■ ... ......... .

'

30 57 4
1510 352
27 9114
1 005
590
2 210
00

і 0 1(1

і6і5
1520
1021
1625
1630
163 5
і 640
164 5
і 650
1660
1665
1670
1690
1005

-

- 1 0 14 5Ж.

-770 505

1500
і 505
1510
і 5і5
і 520
152 1
1525
і 526
1.4.20
І 53 !
1482
1435
і 5 54
1535
1440
154 5
1595

-

-ХМ 1)311

43 000
І 570 42"
2(. 34N
1 Шо
555
2 04"
Чи

4 540
1

1 015

І

3 03ь
-

177 150
1 S54 Г 4

194 S08
! 770 55Н
0-„

Д й й t МкДЮ 1 Дѵ...

1

КОДИ

Підприємство

А к ц іонерне товариство " О деська Т Е Ц "

Лата (рік, місяць, число)
•2 Є Д Р П О У

Т020

і

Іи

І

ЦІ

(найменування)

Звіт про ф ін ан со в і результати (Звіт про су к уп н и й дохід)
за
9 М ісяців 2020
р.
Форма N2 Код за Д К У Д

1801003

Додаткові лаш;
35.11

К'!ЗГ:Л

І. Ф І Н А Н С О В І Р Е З У Л Ь Т А Т И

Стаття

Код

іа а налиїїч н п іі
період

За звітний
період

рядка

понсрслмі.оі о
[Ю Н О

Чистий дохід віл реалі л ін ії продукції' (товарів, робіт, послут)

Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
іірззііі. передані у перестрахування
зміна резерв): ііезаробяеиих премій, валова с ума
зміна частин пергстроховииів v резерві пезародлен :ку прх.рір_

2070

Валовий:
прнбѵл OK
збиток

2090
2095

оох/а ви) мзриісио м спізнання біологічних активів і
сіяьськоеоеподарсь.кої продукції'__________________________
Оохіи ви) використання коштів, вивільнених віо опооатклватія
До о іністратнпні витрати
втрати на збут
І -л11 і операцій::: интриги
к тому чист

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
■ витрати від первісно.-о визнання біологічних активів і
і І ІіІЬСНКНСІ’СІІодарСьКОЇ npOOYKlin____________________ ___________

253 151

334 82 І

201.)
2050

дохії'і от) зміни вартості активів, які оцінюються за
справеозіивою вартістю

332 75.1

20 N

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

Ьпііі рЗХ.мм.іЧ х.хрмм.___ ______________________________ ;________
г том г числі:

266 057

20 і 2

Со бі вартість реалізованої прод у к ц ії (товарів, робіт, послуг)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зсюогґязаіп^
Дохід изитратиі ні а з.Шии ііниих страхових ре червів _
міна інших стрнахових ри армій, валова суио
__
міна ііоспіикрнерер~іпрноховиків_ в інших страх ових резервах

І

2000
'2ПІЛ
2011

12 906
(

2ІП5_
.ЧІП
2і П
2! 12
2 і 20

2 (168

82 238

66 150

11 933

1(і 098

270 565

144 439

187 354

90 455

2 902

: 99 І

2121

2122
2! 2:
2! и
2150

!180
2 IP І

2/42

Фінансовий pciy.ni.rar віл операційної діяльності:
прибуток

__________________________________________________

2190

збиток
До м у: піл ѵ ч а с її пропиталі_

2195

і н іп і фінансові . (Охопи

222.U

ІІПМІ локо н:

2240

і томе числі)

OO.V/0 то ола.'ооініин іліііюмомі
Фін анс ові ви гра іті

2200

22 і /

_2250

В гріті 11 піл к час 11 іркаїп гази____

2255

Інші цитрати

2270

19

іІондсток /збиток/ ви) впливу і.н фляїрї на монетарні статті
Фінансовий результат то оподаткування:
гірибк гоп

І 90 262

ГАЛ ТЕР
U

ЛА;

93 465

I Іридов'/кетіи лила і iv.s

Витрати (дохід) ’3 податку на прибуток
Прибуток Сзбиток) віл п р и п и н е н о ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
п і с л я оподаткування

-

2300
2305

-

j

Ч и с т і ї фінансовий результат:
прибуток
збиток

2350
2355

(

190 262

і

93 465

і

і

П. С У К У П Н И Й Д О Х ІД

СтіІТТН

hi зпітпші

2

3

4

2400
2405
2410

_
.

-7 142

період

.
1
Дооцінка (мийка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниш’
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
іпдпрт мет в
Інший сукупний дохід
........ни с VкV1111 ч іі дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
І н ш и й с у к у п н и й дохід після оподаткування
С у к у п н и й д о х і д ( с у м и рядків 2350, 2355 та 2460)

За аналогічний
леріпд
попередньої 0
року

ІчОД
ряд ка

24 15

-

2445
2450
2455
2460
2465

.
_
.
-190 262

.......................

-7 192
-7 192
' -100 657

111. І-.Л K M 111 ГИ О ГІК РЛ Ц ІГ1Н ІІХ В И Т Р А Т

На дні статті

і
Матеріальні затрати
В и т р а т на имлатѵ прані
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Іч'о.Т
рядка

За звітний
період

*>

3

2500
2505
2510
2515
2520 2550

214 034
38 682
8 433
6 341
268 159
535 649

IV . Р О З Р А Х У Н О К ’ П О К А З Н И К ІВ П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Г .У .Т ЕР
НОВА

л.п.

ta а нал <н іч н її іі
п ер if і і
попередні. ОҐП
року

303 2 1II
25 7X3
5 636
10 26 1
144 162
4X9 1152

~

КОДІ І

?П?ПІ 1/J І і'і і і
Підприємство

Акціонерне товариство "О д еськ а Т Г .Ц

____________

054 /ТПмі

ill С Д Р П О У

!

(иайменувпнни)

Звіт про рух грош ових коштів (за прямим методом)
9 М ісяців

іа

2020

Р'
Форма N3

Стаття

К одзаД К У Л

1

і 801004

Код

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

3000
3005
3006
ЗОЮ
ЗОЇ 1
3015
3020

2 3 8 120

283 742

-

-

ч

1.

[

Рух кош тів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації проду кції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків ва задишками коштів на поточних
рах\нках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження

-

639

334

-

-

41 3 0 6

49 258

584

15 7 3 5

3025

-

-

3035
3040
3045
3050
3055

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3095

26

?

Витрачання на оплату:
Товарів (робіі. послу г)
ГІрапі
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань ч податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплат)' зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплат)' зобов'язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші втрачання
Чистин рух кош тів від операційної діяльності

3 100
3 105
3110
3 і 15
3116

(
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II. Рух кош тів у результаті інвестиційної діяльності
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Надходження від погашення позик
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П І, Рух коштів у результаті ф інансової діяльності
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Звіт про власний капітал
чи ___9 Місяців 2020
р.
Форма N 4
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дооцін
ках
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Фонд державного майна України

Звіт про управління
AT «Одеська ТЕЦ»
за 2019 рік

м. Одеса

1.

Організаційна структура та опис діяльності підприємства
1.1.

Структура підприємства

Відповідно до діючого Статуту AT «Одеська ТЕЦ» 2019 року, вищим органом
управління Товариством є Загальні збори акціонерів.
На Товаристві створено Наглядову раду, яка є колегіальним органом, що здійснює захист
прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України
«Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює
діяльність Дирекції. Наглядова Рада Товариства складається з 5 членів. Персональний склад
Наглядової ради було визначено на річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариства,
що відбулись 23.04.2019 року, до складу якої було обрано акціонера Фонд державного майна
України, що представляють його в особі його представників.
Виконавчим органом AT «Одеська ТЕЦ» є Дирекція, що здійснює поточне управління
Товариством. Дирекція складається з 3 членів. Відповідно до Статуту, затвердженого
протоколом № 1 від 23.04.2019 року річних (чергових) загальних зборів, обрання персонального
складу Дирекції Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради. На засіданні Наглядової
ради Товариства 24.05.2019 року було обрано персональний склад AT «Одеська ТЕЦ», в особі
Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора AT «Одеська ТЕЦ» Мішиної Г.М.,
членів дирекції Волкову Л.П. та Здробилко М.С.
Також створено Ревізійну комісію, що здійснює проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається з 3 членів. Персональний
склад Ревізійної комісії було визначено на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
товариства, що відбулись 23.04.2019 року, до складу якої було обрано акціонера Фонд
державного майна України, що представляють його в особі його представників.
Відповідно до постанови господарського суду Одеської області від 15.01.2019р. № 17-21-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 провадження по справі банкрутства ПАТ «Одеська ТЕЦ»
закрито і процедура ліквідації припинено.
Відповідно до Протоколу №1 річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ
«Одеська ТЕЦ» (далі Товариство) від 23 квітня 2019 року тип Товариства змінено з публічного
на приватне, повне найменування Товариства змінено з Публічного акціонерного товариства
«Одеська ТЕЦ» на Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ», скорочене найменування AT
«Одеська ТЕЦ».
Організаційна структура AT "Одеська ТЕЦ" (далі - підприємство, товариство) в останній
редакції була затверджена рішенням засідання Наглядової ради наказом AT «Одеська ТЕЦ» від
24.05.2019р. № 189.
Функціональними (структурними) підрозділами, підприємства є цехи, відділи,
лабораторії та дільниці. Кожний функціональний підрозділ очолює начальник.
У складі AT "Одеська ТЕЦ" немає філій або дочірніх підприємств, самостійних
структурних підрозділів.
До складу експлуатаційних цехів відносяться:
котло-турбінний цех (КТЦ);
хімічний цех (ХЦ);
електричний цех (ЕЦ).
Експлуатаційні цехи мають у своєму складі начальників змін, яким підпорядковується
оперативний персонал. У свою чергу начальники змін цехів оперативно підпорядковуються
начальнику зміни електростанції.
До виконання ремонтних функцій залучені підрозділи:
цех централізованого ремонту (ЦЦР);
цех теплової автоматики та вимірювань (ЦТАІ);
виробнича лабораторія металів (ВЛМ);

ремонтно-будівельна дільниця (РБД).
Обслуговування з матеріально-технічного та транспортного забезпечення здійснюється
відділом матеріально-технічного і транспортного забезпечення (ВМТіТЗ)
Загально господарське забезпечення здійснює відділ господарського обслуговування
(ВГО).
Охорона праці на підприємстві покладена на службу з охорони праці (СОП).
Пожарна безпека покладена на службу з пожарної безпеки (СПБ).
З метою забезпечення безпеки експлуатації виробничих будівель та споруд діє служба
нагляду за безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд (СНБЕВБтаС)
Охорона майна підприємства здійснюється охороною сторожовою (ОС).
Підрозділи, що здійснюють адміністративно-управлінські функції:
відділ безпеки (ВБ);
бухгалтерія;
фінансово-економічний відділ (ФЕВ);
відділ праці та кадрів (ВПтаК);
юридичний відділ (ЮВ);
відділ закупівель та договірної роботи (ВЗтаДР);
відділ реалізації електричної та теплової енергії (ВРЕТЕ)
виробничо - технічний відділ (ВТВ);
відділ інформаційних технологій (ВІТ).
Існує наступний склад керівництва:
генеральний директор;
головний інженер;
головний бухгалтер;
перший заступник генерального директора;
заступник генерального директора з фінансів;
заступник генерального директора з правових питань;
заступник генерального директора з загальних питань;
заступник головного інженера;
старший інспектор з експлуатації електростанції.
1.2.

Опис діяльності підприємства

AT «Одеська ТЕЦ» здійснює виробництво двох видів продукції: електричної енергії, яка
у І кварталі 2019 року у повному обсязі продавалась в Оптовий Ринок Електроенергії України
(ДП "Енергоринок"), а у IV кварталі в зв’язку з початком роботи нової моделі ринку
електричної енергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у
2017 році, електроенергія продається на оптовому ринку за ринковими цінами, та теплової
енергії у вигляді гарячої води, яка оптом продається комунальному підприємству
"Теплопостачання міста Одеси".
AT «Одеська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) є ліцензіатом із здійснення наступних видів
господарської діяльності:
•
виробництво електричної енергії (Постанова НКРЕКП від
11.10.2019 р. №2113)
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії (ліцензія серія АВ № 501420, постанова
НКРЕ України від 19.08.2010 р. № 1130)
•
постачання теплової енергії (ліцензія серія АІ № 500101, постанова
НКРЕ України від 23.09.2010 р. № 1279)
Фактично ліцензовану господарську діяльність з постачання теплової енергії AT
"Одеська ТЕЦ" не проводить.

Одеська ТЕЦ забезпечує опалення та гаряче водопостачання для понад 300 тис.
мешканців м. Одеси, загальна площа опалювального житлового фонду перевищує 1,4 млн. м2.
Тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується понад 1 200 промислових та бюджетних
об’єктів, основна кількість яких бюджетні організації і установи, включаючи дошкільні та
навчальні заклади, заклади охорони здоров’я.
Інші джерела теплопостачання центральної частини м. Одеси відсутні.
2.

Результати діяльності

За 2019 рік від основної діяльності отримано збиток 5 833 тис грн, в тому числі:
від відпуску електроенергії - збиток 16 774 тис. грн
від відпуску теплової енергії - прибуток 10 941 тис. грн
За планом 2019 року в зв’язку зі збільшенням витрат на ремонтне обслуговування
порівняно з величиною, затвердженою в складі тарифів, а також зменшенням товарного
відпуску електроенергії при переході на оптовий ринок електроенергії і зменшенням обсягу
відпуску теплоенергії порівняно з затвердженим в структурі тарифів, розраховувався збиток
від товарного відпуску 13 675 тис.грн, в тому числі:
від товарного відпуску електроенергії - 8 028 тис. грн,
від товарного відпуску теплоенергії - 5 647 тис грн.
Діяльність зі спільного використання обладнання з AT «Одесаобленерго» не
планувалась в зв’язку з тим, що на 2019 рік не було укладено договір, тому що кошторис витрат
по спільному використанню не віповідає відсотковому співвідношенню, наведеному в Додатку
1 до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж ,
затвердженої постановою НКРЕКП України від 19.09.2017 року № 1144.
За результатами основної діяльності за 2019 рік одержано збиток 5 833 тис грн., який
вище ніж плановий на 7 842 тис. грн, в тому числі:
з відпуску електроенергії - менше на 8 746 тис.грн,
з відпуску теплоенергії - більше на 16 588 тис.грн.
Формування доходу від реалізації продукції наведено в таблиці
Відхилення
Стаття
Факт
План
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг
-96 315
453 342
549 657
- виробництво електроенергії
- 38 885
134 638
95 753
- виробництво теплоенергії
3 5 7 589
- 5 7 430
415 019
- спільне використання обладнання
Собівартість реалізованої продукції
444 757
- 107 275
552 032
- виробництво електроенергії
-ЗО 948
108 825
139 713
- виробництво теплоенергії
- 76 327
335 932
412 259
- спільне використання обладнання
Валовий прибуток, збиток
8 585
10 960
-2 375
Адміністративні витрати
14418
+ 3 118
11 300
Фінансовий результат від основної діяльності
-5
833
+ 7 842
- 13 675
-

-

-

-

Зменшення фінансового результату від товарного відпуску електроенергії (з
урахуванням адміністративних витрат) на 8 746 тис. грн. склалось за рахунок наступних
факторів:
зменшення питомих витрат умовного палива на 1,8 г/кВтгод
(план-353,2 г/кВтгод., факт-351,4 г/кВтгод) +489 тис. грн.
зменшення середньої ціни 1 т.у.п. на 377,07 грн. (план + 5 899 тис. грн.
5 955,68 грн/т.у.п, факт - 5 578,61 грн/т.у.п.) -

зменшення обсягів відпуску електроенергії на 11 175
тис.кВтгод (план - 55 700 тис.кВтгод, факт - 44 525 тис.кВтгод) зменшення умовно-постійних витрат на виробництво
електроенергії
Додатковий прибуток від товарного відпуску теплоенергії в
склався за рахунок таких факторів:
збільшення питомих витрат умовного палива на 0,8 кг/Гкал
(план - 161,6 кг/Гкал, факт - 162,4 кг/Гкал)
зменшення середньорічної ціни палива на 528,22 грн/т.у.п
(план - 5 955,59 грн/т.у.п, фактично - 5 427,37 грн/т.у.п.)
збільшення середньорічного тарифу на 0,34 грн/Гкал (плановий
- 1152,83 грн/Гкал, фактичний - 1153,17 грн/Гкал)
зменшення проти плану відпуску теплоенергії на 49,909
тис.Гкал (план - 360,0 тис.Гкал, факт - 310,091 тис.Гкал") зменшення умовно-постійних витрат на виробництво
теплоенергії

-15 378 тис. грн.
+ 245 тис. грн.
сумі 16 588 тис. грн.

- 1 355 тис. грн
+26594 тис. грн
+107 тис. грн
- 9 496 тис. грн.
+738 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції за 2019 рік є від’ємною та становить:
в цілому з відпущеної енергії - (-) 1,27 %,
з відпуску електроенергії - (-) 14,91 %,
з відпуску теплоенергії - (+) 3,16 %,
Порівняно зі звітом за 2019 рік фінансовий результат від товарного відпуску
електричної та теплової енергії збільшився на 4 821 тис. грн.,
з них:
від товарного відпуску електроенергії - зменшився на 28 521 тис. грн,
теплоенергії - зріс на 32 836 тис.грн.
діяльності зі спільного використання електромереж - зріс на 506 тис.грн, тому що в
2019 році не проводилась діяльність зі спільного використання обладнання.
Зменшення збитку проти 2018 року відбулось за рахунок наступних факторів:
збільшення питомих витрат умовного палива на виробництво
електричної та теплової енергії
зменшення середньорічної ціни 1 т.у.п. на виробництво енергії
зменшення товарного відпуску енергії
росту середньорічних тарифів
збільшення умовно-постійних витрат на виробництво
електричної та теплової енергії
по діяльності зі спільного використання обладнання

-3 712 тис. грн.
+43 458 тис. грн.
-34 222 тис. грн
+ 60 552 тис. грн
-61 761 тис. грн.
+ 506 тис. грн.

Порівняно з 2018 роком рівень рентабельності зріс цілому за рік на 0,83 % за рахунок
виробництва теплоенергії:
- з відпуску електроенергії знизився на 23,27 %,
- з відпуску теплоенергії зріс на 9,15 %.
Від іншої операційної діяльності отримано збиток 41 476 тис.грн.
Доход від іншої операційної діяльності склав 46 265 тис. грн., в тому числі від:
- послуг житлово-комунального господарства
180 тис. грн.
- послуг з проведення гідравлічних випробувань та заповнення

тепломереж
- послуг з постачання теплової енергії (підживлення тепломереж,
хімочищення води)
- послуг з технічного забезпечення електропостачання
- плати за перетікання реактивної електроенергії
- оренди
- відшкодування експлуатаційних витрат орендарів
- оприбуткування, реалізації інших оборотних активів
- відшкодування судових витрат
- від списання резерву сумнівних боргів
- забезпечення експлуатації системи компенсації ємнісних струмів
замикання на землю в мережі 6 кВ
- списання кредиторської заборгованості
- інспектування опори транспортної галереї
- відшкодування вартості необгрунтовано списаних ПММ
- відшкодування витрат на мобільний зв'язок
- інші

2 670 тис. грн.

-

11 431 тис. грн
211 тис. грн.
1 726 тис. грн.
1 917 тис. грн
472 тис. грн
24 тис. грн
174
тис. грн
—
10 608 тис. грн
35 тис. грн
—

-

-

16 084 тис грн
20 тис грн
20 тис грн
3 тис грн
1 тис. грн

Витрати на здійснення іншої операційної діяльності склали 87 741 тис. грн., у
числі:
315 тис. грн.
- утримання житлово-комунального господарства
493 тис. грн
- операційна оренда активів
6
908 тис. грн
- водопостачання для підживлення теплових мереж
2 199 тис. грн
- водопостачання, електроенергія для гідравлічних випробувань 519 тис. грн
- витрати від знецінювання запасів
13 тис. грн
- амортизація НФ
33 491 тис. грн
- штрафи, відшкодування за рішенням суду
25 415 тис. грн
- ПДВ
154 тис. грн
- ремонт (невиробничі об’єкти), видалення дерев
1
658
тис. грн
- відрахування профспілці
346 тис грн
- оплата перших п’яти днів лікарняних
16 269 тис. грн
- резерв ліквідаційних витрат
16 тис грн
- інші витрати
- 55 тис. грн
- коригування по МСФЗ
Фінансові витрати за 2019 рік складають 4 005 тис. грн. В 2017-2018 роках відсотки не
нараховувались, тому що діяльність підприємства було припинено у ході процедури ліквідації.
Незважаючи на те, що виробничий процес відновлено згідно ухвали Господарського суду
Одеської області від 10.10.2017 року та згідно ухвали Господарського суду Одеської області від
23.10.2018р., нарахування фінансових витрат припинено за невідповідністю заборгованості
поняттю "довгострокова заборгованість". В теперішньому стані вся кредиторська
заборгованість AT "Одеська ТЕЦ" стає поточною та підлягає погашенню в порядку
встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом". Після скасування процедури банкрутства в січні 2019 року нарахування
фінансових витрат відновлено за весь період згідно вимог МСФО та МСБО.
Фінансові витрати 2017 та 2018 років відображені у Звіті про сукупний дохід як Уцінка
фінансових інструментів в сумі 7 192 тис грн.
В 2019 році інших доходів не було, інші витрати за 2019 рік становлять 34 тис. грн., з
них: акти виконаних робіт за 2018 рік на суму 11 тис. грн., допомога на поховання померлого
працівника на суму 19 тис. грн. та нарахування на користь арбітражного керуючого Каленчук
О. І. на суму 4 тис. грн.

По AT “Одеська ТЕЦ” за 2019 рік одержано чистий збиток в розмірі 53 456 тис. гри. (за
2018 рік - прибуток 11 349 тис.грн. ), основними чинниками, що впливали на фінансовий
результат є - зменшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії, нарахування
штрафних санкцій, списання ПДВ ( сум податкового кредиту, непідтвердженого податковими
накладними або операціями поставки).
Основними факторами, за рахунок яких склався збиток порівняно з результатом роботи
за 2018 рік, є:
- зменшення витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) на
60 234тис.грн. (-11,9%) при зменшенні чистого доходу від реалізації продукції на 42 725
тис.грн. (-8,6%);
- зменшення інших операційних доходів на - 196 063 тис грн. при зменшенні інших
операційних витрат на - 54 094 тис грн;
- зростання адміністративних витрат на 12 688 тис грн.
3. Ліквідність та зобов'язання
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи склала на кінець 2019 року 473
769 тис. грн.(зросла порівняно в заборгованістю на початок року - 340 140 тис.грн), основними
дебіторами є оптовий споживач теплової енергії - КП «Теплопостачання м. Одеси»
(заборгованість на кінець року - 492 524 тис.грн) та ДП «Енергоринок» (заборгованість - 44 356
тис.грн).
Кредиторська заборгованість ОТЕЦ за товари, роботи, послуги склала на кінець року
1 510 352 тис. грн., та зросла за рік на 146 730 тис. грн. Заборгованість за спожитий природний
газ (з урахуванням штрафних санкцій) становить 1 536 888 тис. грн у складі кредиторської
заборгованості.
Заборгованості по заробітній платі працівникам AT «Одеська ТЕЦ» на кінець року
немає.
Оплата за фактично відпущений обсяг електричної та теплової енергії склала
359 134
тис.грн., або 79,2% від обсягу товарної продукції.
Порівняно зі звітом за 2018 рік надходження за відпущену теплову енергію від оптового
споживача комунального підприємства «Теплопостачання м. Одеси», за відпущену
електроенергію від ДП «Енергоринок» - значно зменшились.
Аналіз надходжень наведено в таблиці:
Показник
Товарний обсяг відпущеної енергії всього, тис. грн.
в тому числі :
електричної
теплової
Надходження коштів всього, тис.грн
% до обсягу відпуску
з них:
за електроенергію, тис.грн
% до обсягу відпуску
за теплоенергію, тис.грн
% до обсягу відпуску
3 загальної суми надходжень одержано грошовими
коштами всього, тис.грн
% до обсягу відпуску

495 719

Зростання (+)
Зменшення (-)
-42 377
453 342

152 304
343 415
607 753

95 753
357 589
359 134

-56 551
+ 14 174
-248 619

122,6

79,2

-40,1

155 021

112 186

-42 835

101,8

117,2

-27,6

452 732

246 948

-205 784

131,8

69,1

-45,5

607 753

359 134

-248 619

122,6

79,2

-40,1

2018 рік

2019 рік

з них:
за електроенергію, т ис.грн
% до обсягу відпуску
за теплоенергію, т ис.грн
% д о обсягу відпуску

155 021

112 186

-42 835

101,8

117,2

-27,6

452 732

246 948

-205 784

131,8

69,1

-45,5

Збільшення коефіцієнту швидкої ліквідності (з 0,51 до 0,55) означає, що у порівнянні з
минулим періодом збільшились ресурси підприємства, які можуть бути використані для
погашення короткострокових зобов’язань.
Від'ємне значення показника «Чистий оборотний капітал» свідчить про недостатність
власних активів для погашення своїх зобов’язань у повному обсязі.
Зменшення коефіцієнту оборотності активів свідчить про неефективність використання
ресурсів, що пов’язано з сезонним характером роботи підприємства.
Збільшення строку погашення дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить про
важкий фінансовий стан підприємства через низький рівень розрахунків з основними
контрагентами.
Зменшення коефіцієнту оборотності основних засобів (фондовіддачі) свідчить про
збільшення витрат у звітному періоді на виробництво та реалізацію продукції, що пов’язано з
закінченням процедури ліквідації товариства.
В цілому коефіцієнтний аналіз свідчить про важкий стан підприємства, що пояснюється
низьким рівнем розрахунків основного дебітора за поточну теплову енергію - КП
«Теплопостачання м. Одеси» та економічно необгрунтованим рівнем тарифів на теплову та
електричну енергію, що не дає змогу вивести підприємство з фінансової кризи.

4.

Екологічні аспекти.

1. Охорона повітряного басейну.
Джерелами утворення забруднюючих речовин на AT «Одеська ТЕЦ» є парові
(енергетичні) і водогрійні котли, що працюють на природному газі, при цьому в атмосферне
повітря, в основному, виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, а також парниковий газ діоксид вуглецю.
Газоочисне обладнання для очищення димових газів на основному устаткуванні відсутнє.
Валові викиди забруднюючих речовин при спалюванні органічного палива визначаються
по методиці ГКД 34.02.305-2002, призначеної для визначення обсягів викидів основних
забруднюючих речовин від енергетичних установок з використанням показників емісії.
Сумарні обсяги викидів від парових і водогрійних котлів наведені в таблиці:

Найменування
забруднювальних речовин
та груп речовин,
парникових газів

Обсяги
викидів за 2018 р.,

Обсяги
викидів за 2019 р.,

т

т

2

3

Усього

135,886

110,129

сполуки азоту

95,514

74,183

і

оксид вуглецю

38,129

32,982

метан

2,243

1,939

132843,713

115067,871

Крім того,
вуглецю

діоксид

Зменшення сумарних викидів забруднювальних речовин в 2019 році в порівнянні з 2018
роком пояснюється меншим споживанням природного газу, яке пов’язане зі зменшеним
відпуском теплової енергії по причині більш високої температури навколишнього повітря, а
також пов’язаним з цим зменшеним відпуском електричної енергії, так як весь виробіток
електроенергії генераторами ОТЕЦ проводиться виключно на тепловому споживанні.
Іншими забруднювальними речовинами є речовини, що утворюються в допоміжному
виробництві (зварювання металів, фарбування устаткування, верстати для механічної обробки
металу та ін..). При цьому необхідно відзначити, що кількість забруднювальних речовин від
допоміжного виробництва в загальному об'ємі викидів незначна в порівнянні з кількістю
викидів від енергетичних установок.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу № 5110137600-149 від
05.08.2014 р. видано Міністерством екології та природних ресурсів України з терміном дії до
05.08.2021 р. Згідно з умовами, які встановлені в дозволі на викиди, контроль за дотриманням
встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин від працюючих
котлоагрегатів проводиться 1 раз/квартал атестованою лабораторією. За 2019 р. перевищення
затверджених ГДВ не було.
2. Охорона водного басейну.
На технологічні потреби AT "Одеська ТЕЦ" використовує воду питну і
технічну. Основним джерелом води питної якості є міськводопровід, технічної - Чорне море.
Вода з міськводопровода на промисловий майданчик поступає по двох вводах,
обладнаних водомірними вузлами. Водопровідна вода використовується для підживлення
теплових мереж КП «ТмО», інша частина води витрачається для приготування добавка води в
живильну систему станції. Кількість одержаної води фіксується приладами обліку.
За 2019 р. одержано водопровідної води від «Інфоксводоканал» - 1224,5 тис. м23 (2018 р.
- 1134,3 тис. м3). Обсяг фактично використаної водопровідної води у звітному 2019 році
збільшився, що пов’язане зі збільшеним обсягом води, яка використовувалась на підживлення
теплових мереж КП «Теплопостачання міста Одеси».
Морська вода подається на ОТЕЦ через берегову насосну станцію, що знаходиться на
відстані 1,5 км. і використовується для охолодження частини допоміжного обладнання за
прямоточною схемою. Облік забору морської води ведеться розрахунковим методом на
підставі поточних індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення, розроблених
спеціалізованою організацією і погоджених Департаментом екології та природних ресурсів
Одеської ОДА.
Річне споживання морської води у 2019 р. склало - 4131,2 тис. м3 (2018 р. - 5013,4 тис.
м3). Зменшення обсягів використаної морської води, яка застосовується для охолодження
допоміжного обладнання турбоагрегатів, у звітному році по відношенню до попереднього
пояснюється меншим на 316 годин періодом генерації.
.На ОТЕЦ існують дві розділові системи каналізації: госпобутова і промзливова.
Госпобутові стоки скидаються безпосередньо в міськканалізацію. Виробничі стоки проходять

очищення на локальних очисних спорудах, змішуються зі зворотною морською водою після
охолодження частини допоміжного обладнання і скидаються в море. Скид стоків за 2019 р.
склав відповідно: у міськканалізацію - 158,6 тис. м3 (2018 р. - 109,6 тис. м3), в Чорне море 4227,3 тис. м3, (2018 р. - 5110,0 тис. м3).
Нормативи ГДС забруднюючих речовин, які надходять до Чорного море зі зворотними
водами AT "Одеська ТЕЦ", затверджені Департаментом екології та природних ресурсів
Одеської ОДА на строк до 05.12.2021 р. Дозвіл на спецводокористування № Укр 2153 - А/Оде
виданий підприємству 26.12.2016 р. Контроль за якістю води, що скидається в Чорне море,
здійснюється періодично атестованою лабораторією за показниками, затвердженими в
нормативах ГДС. У 2019 р. перевищення затверджених гранично допустимих скидів не було.
3. Розміщення відходів.
В процесі виробництва теплової і електричної енергії утворюються речовини, матеріали,
предмети, непридатні для подальшого виробництва. До основних виробничо-технологічних
відходів відноситься: шлам, що утворюється в процесі вапнування води.
Вивіз вапняного шламу і побутового сміття (4 кл. безпеки) здійснюється на міський
полігон твердих побутових відходів по талонах.
З метою видалення відходів 1-3 кл. безпеки на ОТЕЦ укладений договір з ліцензованою
організацією ПП «Центр екологічної безпеки». По мірі накопичення, згідно з умовами
договору, відходи передаються ПП «ЦЕБ» для подальшої утилізації.
4. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні
платежі.
У 2019 році за рахунок власних коштів підприємства для перешкоджання потрапляння
забруднюючих речовин (нафтопродукти, завислі речовини) у скидні водоводи, а потім у море
були виконані роботи по заміні металоконструкцій промзливого басейну, а також ремонт
циркуляційних водоводів 0 1200 і 0 2000 мм.:
У 2019 р. були виконані еколого-теплотехнічні випробування та комплексна наладка
водогрійного котла ПТВМ-100 ст. № 3, згідно з вимогами та затвердженим графіком
виконувались виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарного обладнання,
проведення аналізів морської води, здійснювалась оплата «Інфокс» за прийом стоків до
міськканалізації та ін.
Розрахунок екологічного податку здійснювався щоквартально.
Обсяги нарахованого екологічного податку за звітний рік згідно з даними
державної статистичної звітності за формою № 1- екологічні витрати, тис. грн.
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Фактична сплата екологічного податку за звітний рік згідно з даними державної
статистичної звітності за формою № 1- екологічні витрати, тис. грн.
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5.
Соціальні аспекти та кадрова політика
Облікова чисельність штатних працівників по категоріям станом на 31.12.2019 рік
склала:
Всього персоналу
в тому числі
Робітників
Керівників
Професіоналів
Фахівців
Службовців

328 чол., в т.ч. жінок 146
197
75
44
9
3

чол., в тому числі жінок 81
чол., в тому числі жінок 24
чол., в тому числі жінок 33
чол., в томоу числі жінок 5
чол., в тому числі жінок З

У зв’язку з процедурою ліквідації підприємства згідно Ухвали суду штатний
персонал на підприємстві у 2018 році відсутній.
Колективний договір AT «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на 2019-2022 роки прийнятий на
загальних зборах трудового колективу 12 липня 2019 року та зареєстрований в
Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 22 серпня 2019 року
реєстраційний № 11/266-35.
Колективним договором передбачені наступні пільги та заохочення: додаткова
відпустка за роботу із шкідливими, важкими та особливими умовами праці; за
ненормований робочий день; додаткова відпустка за рахунок підприємства у випадках
одруження, втрати близьких, народження дитини, одруження дітей; встановлено 1
вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, які мають дітей, що вчаться у 1 класі;
при звільненні з виходом на пенсію за віком та по інвалідності виплачується грошова
допомога в розмірі до двох середньомісячних заробітних плат в залежності від стажу
роботи на підприємстві. Також передбачено, що до ювілейних дат виплачуються премії в
розмірі до двох середньомісячних зарплат в залежності від стажу роботи на
підприємстві. За рік надано пільг та заохочень на одного працівника в середньому на
6760,67 грн. В колективному договорі передбачені наступні доплати та надбавки: за
суміщення професій, за розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників, за працю в шкідливих умовах, за працю з
ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів, за класність водіям
автотранспортних засобів, за професійну майстерність робітникам, за високі досягнення
в праці, за безперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі.
Заробітна плата передбачена колективним договором, встановлена на рівні не
менше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати
Колективним договором передбачена відповідальність керівника за несвоєчасну
виплату заробітної плати працівникам згідно діючого законодавства України.
На кінець звітного періоду заборгованості по заробітній платі немає.
Індексація та компенсація грошових доходів працівників проводиться згідно з
законодавством.
Матеріальна допомога та соціальні пільги
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З метою здійснення постійного контролю за додержанням працівниками AT "ОДЕСЬКА
ТЕЦ" вимог з охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві відповідно до
вимог статті 13 Закону України “Про охорону праці”, Положення “Система управління
охороною праці AT "ОДЕСЬКА ТЕЦ" та інших діючих нормативно-правових актів на
підприємстві діє система управління охороною праці, яка спрямована на реалізацію положень
Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у
процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному
робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до
особистої безпеки та безпеки оточуючих.
Основні завдання управління охороною праці на підприємстві є:
1.
Опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці
на рівні підприємства;
2. Підготовка, прийняття та реалізація заходів спрямовані на :
забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
організацію і проведення навчання працівників із питань охорони праці;
облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;
забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування,
будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів на
підприємстві;
забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці;
забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного
захисту;
забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників у
межах робочого часу;
забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування;
забезпечення санітарно-побутового обслуговування;

забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань;
впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.
Планування робіт з охорони праці на підприємстві ведеться з урахуванням результатів
аналізу й оцінки стану охорони праці та з метою запобігання нещасним випадкам, професійним
захворюванням, подальшого підвищення ефективної роботи щодо створення безпечних умов
праці, підвищення рівня безпеки на підставі визначених пріоритетів.
На підприємстві робота з охорони праці планується та ведеться за такими основними
напрям-ками:
виконання Комплексного плану основних заходів з підвищення рівня
охорони праці;
поточного (річного) плану заходів з охорони праці, що включають розділ
“Охорона праці” колективного договору діючого на підприємстві;
оперативних (квартального, місячного) планів заходів структурних
підрозділів;
При плануванні робіт з охорони праці враховуються також заходи щодо усунення
недоліків, визначених приписами органів державного
нагляду, запропонованих
профспілковими органами, ви-явлених за результатами перевірок робочих місць, а також за
критичними зауваженнями та пропозиціями працівників підприємства. Усі плани розроблялися
з урахуванням питань “Плану організацій-но-технічних заходів охорони праці, основних
заходів з підвищення рівня охорони праці Міністерства енергетики та вугільної промисловості
на 2019 рік”, та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та підвищення
існуючого рівня охорони праці, попередження випадків
промислового травматизму, профзахворювань та аварій на 2019рік.
Згідно постанови господарського суду Одеської області від 13.12. 2016р. № 17-2-1-7-56-6-21-2-32-39-18/01-5010 ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну
процедуру. Відповідно до наказу від 14.12. 2016р. № 522 зі змінами від 08.02.2017р. персонал
ПАТ «Одеська ТЕЦ» скорочено і з цього періоду на підприємстві штатний персонал відсутній.
Заходи та фінансування щодо охорони праці на підприємстві у 2018р. не проводилися.
Відповідно до постанови господарського суду Одеської області Від 15.01.2019р. № 17-21-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 провадження по справі банкрутства ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
закрито і процедура ліквідації припинено.
Фактичні витрати на фінансування робіт з охорони праці здійснювались в межах
передбачених законодавством що становить за 2019 рік:
Згідно статті 19 Закону України “Про охорону праці “ в редакції від 27.12.2019 року:
Фонд заробітної плати з 01.03. 2019 по 31.12.2019 рік становить 37114,7тис. грн.
Виконуючи вимоги діючих нормативно-правових актів з охорони праці кожний
структурний підрозділ забезпечено Положеннями, посадовими інструкціями, інструкціями з
охорони праці, діючими державними та галузевими нормативно-правовими документами.
З метою профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємстві з
01.03. 2019 по 31.12.2019 рік:
1. Розроблено та затверджено заходи щодо попередження виробничого травматизму та
профзахворювань.
2. Керівництвом товариства та структурних підрозділів, службою охорони праці,
відповідно до плану роботи служби ОП, проводилися цільові перевірки стану охорони праці в
структурних під-розділах, здійснювався систематичний контроль за станом охорони праці на
робочих місцях.
Виявлені при перевірках порушення систематично розглядалися
щоденно на
оперативних засіданнях у головного інженера, де приймалися невідкладні заходи щодо
усунення порушень з ви-значенням відповідальних осіб та терміну виконання.
3. Згідно Положення “Проведення Днів охорони праці в електроенергетиці” щомісячно
проводилися “Дні охорони праці”. За результатами перевірок проводилися наради у головного

інженера зі складанням планів заходів щодо усунення виявлених недоліків із обов’язково
встановленим терміном виконання. До порушників нормативно - правових документів із
охорони праці приймалися міри впливу згідно діючого законодавства.
4. Згідно графіку та програм затверджених головним інженером керівниками
структурних підрозділів проводилися технічні заняття з персоналом.
5. На підставі листів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про
заходи щодо запобігання нещасним випадкам” та інформаційних повідомлень по нещасним
випадкам на підприємствах підпорядкованих ПЕК проводилися позачергові інструктажі
персоналу у підрозділах та забезпечувалися додаткові перевірки виконання персоналом вимог
законодавства, галузевих та об’єктових нормативно-розпорядчих документів з питань охорони
праці.
6. Для забезпечення організації роботи з охорони праці та профілактичної роботи на
підприємстві своєчасно видавалися розпорядження, накази, вказівки та приписи.
7. На підприємстві розроблено та затверджено план організаційно-технічних заходів по
підвищенню надійності AT «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Про підготовку обладнання AT «ОДЕСЬКА
ТЕЦ» з метою забезпечення надійної та ефективної роботи в ОЗП 2019-2020р.
8. Розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах підприємства ведеться
згідно інструкції
“Розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах
електроенергетики та в об’єднаній енергетичній системі України” СОУ-Н МПЕ
40.1.08.551:2009. Розслідування причин технологічних порушень в роботі енергообладнання
проводить комісія що створена наказом по підприємству.
9. Підготовка персоналу ведеться згідно річного графіку роботи з персоналом та по
затвердженій тематиці протиаварійних тренувань і схемі: цехові, загально станційні та галузеві.
10. Протиаварійні та протипожежні тренування проводяться спільно, відповідно
Положенню “Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики” СОУ-Н МПЕ
40.1.12.104:2005.
Для забезпечення охорони та безпеки праці на об’єктах підприємства у 2019 року були
вжиті такі заходи:
1. Виконано роботи згідно наказу №170 від 08.04.2019р. Про посилення пожежної
безпеки ПАТ "Одеська ТЕЦ" у весняно-літній період 2019р.
2. Проведено весняний огляд будівель і споруд згідно “Положенню про безпечну і
надійну експлуатацію промислових будівель і споруд”, наказ №163 від 01.04.2019р.
3. Переглянуто та проведено визначення категорій приміщень, характеристику
приміщень щодо умов середовища і класифікації зон з вибухопожежної та пожежної небезпеки
згідно НД Мінпаливенерго НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень і будівель
електроенергетичних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, з
визначенням категорії і класифікації зон з вибухо-пожежної і пожежної небезпеки».
4. Складом ПДК проводилась перевірка пожежного захисту об’єктів підприємства зі
складанням Актів, згідно яких було розроблено План заходів щодо усунення виявлених
недоліків з терміном виконання і визначенням відповідальних осіб.
5. Проведено перевірку засобів гасіння пожеж в умовах весняно-літнього та осінньозимового періодів роботи підприємства стосовно готовності.
6. Проведено перевірку стану первинних засобів пожежегасіння,
виробничих,
складських, до-поміжних приміщень та споруд, справність пожежних гідрантів
відповідальними особами.
7. Проведено позачергові інструктажі персоналу на тему: “Порядок та вимоги по
забезпеченню протипожежного стану на робочих місцях в складських, побутових, службових
приміщеннях під час роботи та по закінченню зміни перед закриттям приміщення”.
8. Забезпечено постійний контроль за бригадами що проводять ремонтні та вогневі
роботи та проводиться ретельний щоденний огляд всіх виробничих, складських, допоміжних
приміщень після закінчення виробничої зміни з метою забезпечення їх протипожежного стану.

9. Відповідальними особами виконана чергова перевірка справності пристроїв
автоматичної пожежно-охоронної сигналізації.
10. Забезпечено постійне прибирання промасленого ганчір'я, горючого сміття з
виробничих приміщень в спеціально відведені місця.
Всього витрати на поліпшення умов праці за 2019 рік склали 2433,22 тис.грн.
На підприємстві AT “ОДЕСЬКА ТЕЦ” в 2019 році виробничого травматизму та
профзахворювання - немає, пожеж - немає, травматизму серед сторонніх осіб невиробничого
характеру немає.
У 2019 році було виконано заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки і
умов праці та промислового середовища, підвищення фактичного рівня охорони праці,
попередженню випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій на суму 2433,22 тис. грн.. за наступ-ними напрямками:
1. Заходи по приведенню основних фондів та робіт у відповідність з вимогами
нормативно - правових актів з охорони праці:
•
Впровадження заходів і засобів по захисту працюючих від ураження
електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок -0,32тис. грн.;
•
Обладнання та придбання спеціальних механізмів, пристроїв та оснащення,
що забезпечують безпечне виконання робіт на висоті - 3,75 тис. грн
•
Доведення діючого технологічного та іншого виробничого обладнання у
відповідність з вимогами чинних нормативних актів про охорону праці - 971,34 тис. грн.
•
Застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до чинних
нормативних актів про охорону праці - 7,75 тис. грн
•
Розробка, виготовлення та монтаж нових, реконструкція наявних систем
вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання
повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях - 112,80 тис. грн.
•
Обладнання та реконструкція систем природного
та
штучного
освітлення
з метою досягнення нормативних вимог щодо освітлення виробничих,
адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів
тощо - 183,51 тис. грн.
•
Обладнання нових або реконструкція існуючих систем теплових або
повітряних завіс, а також устаткування для нагрівання (охолодження) повітря
виробничих, адміністративних та інших приміщень. - 3,34 тис. грн.
2. Заходи організаційно-методичні:
•
Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативноправовим актам з охорони праці - 91,19 тис. грн.
•
Проведення експертизи технічного стану будівель, споруд, обладнання.220,03 тис. грн.
•
Проведення цільового навчання з охорони праці працівників - 90,38 тис.
грн.
•
Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами
індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи їх перевірки та
ремонт, забезпечення мий-ними
засобами
та
засобами,
що нейтралізують
небезпечну дію на організм - 385,9 тис. грн.
•
Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами
праці, молока на суму - 11,04 тис.грн.
•
Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами
праці, питної води - 61,08 тис. грн.
•
Проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового
медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи
шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі - 91,31 тис.
грн.

•
Придбання препаратів та медикаментів для комплектування медичних
аптечок - 10,13 тис. грн.
•
Вивіз сміття з території підприємства —42,95 тис. грн.
•
Дезінфекція і дератизація- 96,50 тис. грн.
•
Аварійна обрізка дерев - 49,90 тис. грн.
На AT "ОДЕСЬКА ТЕЦ" працює одна ПТК та одна ДПД кількістю 25 членів
ДПД.
Сума коштів витрачених на захист об'єктів у 2019 році за наступними
напрямками:
- На підтримання у належному стані діючих систем виявлення та гасіння
пожеж, первинних засобів пожежогасіння, та поповнення витратних вогнегасних
речовин витрачено -22,56 тис. грн.
- Обслуговування аварійно-рятувальних загонів у 2019 році - 27,00 тис.
грн.
- На AT “ОДЕСЬКА ТЕЦ” для забезпечення пожежогасіння турбінного
відділення та трансформатора встановлена система автоматичного пінного
пожежогасіння, яка працює в ручному режимі. Тип піноутворювача, який застосовується
- ПІРЕНА -1, який на даний час відповідає якості, згідно сертифікату та ТУ. Загальна
кількість піноутворювача ПІРЕНА -1 - 4мЗ.
- На підприємстві проведена робота по визначенню категорій приміщень, їх
характеристика щодо умов середовища і класифікації зон з вибухопожежної та
пожежної небезпеки згідно НД Мінпаливенерго НАПБ 06.015-2006 «Перелік приміщень
і будівель електроенергетичних підприємств, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго, з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і
пожежної небезпеки».
- Сума коштів витрачених на страхування членів ДПД - 2,7 тис. грн.
На навчання персоналу було витрачено 134-8 тис. грн. Детальна інформація у
таблиці.
Н апрям ок навчання

За підготовку до атестації та атестацію фахівців
Навчання персоналу з охорони праці
Сертифікація фахівців з неруйнівного контролю
За навчання посадових осіб
Переатестація електрогазозварника, газорізчика
Навчання персоналу з охорони праці
Семінар з кадрових питань
Семінар з екологічних питань
Навчання з питань пожежної безпеки
За навчання фахівців у сфері цивільного захисту
Навчання з питань МСФЗ

В итрати,
тис.грн.

10,31
86,24
3,89
3,29
3,67
0,85
3,42
1,30
0,51
5,31
16,05

Між AT "ОДЕСЬКА ТЕЦ" та Одеським національним політехнічним
університетом (ОНЕГУ), Одеською національною академією харчових технологій
(ОНАХТ) було укладено договори на проведення практики студентів вищих навчальних
закладів з метою підготовки молодих спеціалістів для підприємств.
З метою підбору кваліфікованих спеціалістів працівники відділу праці та кадрів
періодично подають оголошення в газетах, на сайтах працевлаштування в Інтернеті,

приймають участь в ярмарках вакансій, які проводить Одеський міський центр
зайнятості населення.
При працевлаштуванні всі кандидати мають рівні можливості обійняти вибрану
посаду за умови відповідності кваліфікаційним вимогам та стану здоров’я. Наприклад,
станом на кінець 2019 року на підприємстві обліковується 20 інвалідів.
З метою неухильного дотримання вимог Закону України «Про запобігання
корупції», закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на
2015 - 2019 роки» наказом по товариству №231 від 28.05.2019 р. було затверджено
антикорупційну програму, введено в дію посадову інструкцію уповноваженого з
антикорупційної діяльності. Наказом №259 від 11.06.2019 р. було створено постійнодіючу комісію з оцінки корупційних ризиків.
6.
Ризики
AT «Одеська ТЕЦ» в звітному періоді не була схильна до кредитного ризику, однак
через участь у новому ринку електричної енергії схильна до ринкового ризику. Пов’язано це в
першу чергу з тим, що ринкова вартість електричної енергії складає в середньому 1,4 - 1,5 грн.
за кВтгод з ПДВ, тоді як собівартість становить 3 грн. за 1 кВтгод з ПДВ. Збиток за 4 квартал
2019 року від невідповідності ринкової ціни на електричну енергію її собівартості склали
близько 13 млн.грн.
Щодо можливості зменшення впливу ринкового ризику повідомляємо наступне.
Законом України № 330-ІХ від 04.12.2019 р. було внесено зміни до Закону України "Про
ринок електричної енергії" в частині п. 12.1 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення":
«До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати на рівні не нижче собівартості
тариф на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням
Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків за зверненням такого
виробника". Ці зміни вступили в силу з 27.12.2019 р.
AT «Одеська ТЕЦ» ще 28.12.2019 р. звернулась листом №01/06-1633 до Кабінету
Міністрів України щодо включення Товариства до переліку виробників електричної енергії, на
яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії.
Однак на кінець року питання залишається не вирішеним.
Щодо ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків AT «Одеська ТЕЦ».
Ризик при управлінні грошовими потоками AT «Одеська ТЕЦ» виникає за наступних
умов:
- при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів, у зв’язку з невідповідністю
періодів синхронності притоків та відтоків грошових коштів внаслідок сезонності виробництва
Товариства.
- при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, пов’язаних із
специфікою господарської діяльності Товариства.
З’являються декілька типів ризиків, пов’язаних з управлінням грошовими потоками:
- технологічний ризик, який пов’язаний із зміщенням грошових потоків, що виникають у
результаті особливості роботи Товариства;
-комерційний ризик, пов’язаний із невизначеністю притоків та відтоків грошових
коштів, що пов’язані із взаємодією з контрагентами;
- ризики фінансування поточної діяльності, пов’язані із коливанням грошових
надходжень, що витрачаються на фінансування поточної діяльності;
-ризики, що пов’язані із встановленням економічно необгрунтованих тарифів, що
призводять до невірної оцінки грошових потоків.

7. Дослідження та інновації
За 2019 рік на AT «Одеська ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з досліджень та
інновацій.
8. Фінансові інвестиції
За 2019 рік на AT «Одеська ТЕЦ» не здійснювалась діяльність з
фінансових інвестицій.
9. Перспективи розвитку.
AT «Одеська ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією близько 1/3 всієї площі міста,
тепловою енергією виробництва ТЕЦ користується близько 300 тисяч мешканців. Опаленням
від AT «Одеська ТЕЦ» забезпечується близько 1000 об'єктів, у тому числі заклади освіти та
охорони здоров'я. Крім того на AT «Одеська ТЕЦ» розташовані розподільчі пристрої, якими
забезпечується електричне живлення тієї ж частини міста, для якої подається опалення.
На сьогоднішній час інших джерел для забезпечення центральної частини міста Одеси
тепловою енергією не існує.
Знос основних фондів станції становить 80 %, основне енергетичне обладнання
практично відробило свій парковий ресурс тричі. З 6-ти- одиниць парових котлоагрегатів в
умовно працездатному стані знаходяться лише 3 одиниці, з 4-х турбогенераторів умовно
працездатні 3 одиниці. В аналогічному стані знаходиться водогрійна частина, допоміжне та
електротехнічне обладнання.
Підтримка в роботі наявного обладнання для забезпечення життєздатності станції і
надійного теплопостачання у опалювальний сезон потребує фінансування у розмірі близько 1520 млн. грн. щорічно.
На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань, який негативно впливає на роботу
товариства:
- неврахування необхідних економічно обгрунтованих витрат в тарифах в повному
обсязі;
- наявність заборгованості за теплову та електричну енергію, що тягне за собою
неповний розрахунок за спожитий природний газ та, як наслідок, нарахування штрафних
санкцій у значних обсягах.
Враховуючи вищевикладене вважаємо, що основним моментом виходу підприємства із
важкого економічного стану є своєчасний перегляд тарифів на ліцензовані види діяльності,
тобто на виробництво електричної та теплової енергії, до рівня необхідних витрат на
експлуатацію, а також з урахуванням потрібних коштів на капітальні інвестиції для
забезпечення стал
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