
Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль»

(далі -  АТ «Херсонська ТЕЦ»),
73000, м. Херсон, шосе Бериславське, 1.

Основний вид діяльності:
-  виробництво електроенергії;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
- виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії 

на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії;

- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільними) тепловими мережами;

- постачання теплової енергії;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту та 

будівництво трубопроводів.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

АТ «Херсонська ТЕЦ» (далі -  Товариство) має умовний поділ на самостійні 
структурні підрозділи, до складу яких входять підрозділи та/або працівники, 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 наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль 
діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради 
співпадає з профілем діяльності членів виконавчого органу. В такому випадку 
Наглядовій раді, як органу що приймає практично всі ключові рішення діяльності 
Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно 
простіше усвідомлювати особливості функціонування товариства як в цілому, так і 
окремих його самостійних структурних підрозділів, 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 юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
корпоративного, цивільного та/або господарського права, або відповідний іноземний 
чи вітчизняний відповідник;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або 
аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, 
корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту, або відповідний 
іноземний чи вітчизняний відповідник;



- особа з технічною освітою, кваліфікацією інженера-електрика або енергетика 
та досвідом роботи в сфері електроенергетики, або відповідний іноземний чи 
вітчизняний відповідник;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або 
організації продажів/закупівель, або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відповідник.

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 членів виконавчого органу (директорам), менш 
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 та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Електроенергетика та інформаційні технології.
4. Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради повинен 
включати в себе мінімум:
- юриста;
- економіста чи бухгалтера;
- інженера.

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 (кваліфікації), досвід роботи та знання в 
певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для 
відбору переможця конкурсного відбору:
1. Освіта.
2. Компетенція, досвід роботи та знання у відповідній галузі.
3. Стаж роботи.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на 
посаду незалежного члена наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ»

1 Освіта та ступінь вищої Повна вища технічна, юридична, економічна освіта
освіти Ступінь магістра ділового адміністрування буде

перевагою.
2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у

конкурсному відборі на посаду незалежного члена 
наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» має



відповідати таким критеріям:

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 одночасно членом наглядових рад більше 
ніж у чотирьох юридичних осіб.

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 минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або дочірнього 
підприємства Товариства, крім плати, отриманої як 
незалежний директор.

Не має і не мала протягом минулого року істотних 
ділових відносин з Товариством або дочірнім 
підприємством Товариства.

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником існуючого або колишнього незалежного 
аудитора Товариства або дочірнього підприємства 
Товариства.

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.



3 Стаж роботи Загальний досвід роботи не менше 10 років, у тому 
числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3 
років.
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Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член 
наглядової ради

Володіння мовами

Професійні знання та 
знання законодавства

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

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають 
досвід роботи керівників, або заступників керівників 
вищої ланки в електрогенеруючих
(енергогенеруючих) компаніях як в Україні так і за 
кордоном.

Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський 

облік та/ або аудит.
Електроенергетика та інформаційні технології.
Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.
Вільне володіння державною мовою, знання 

іноземних мов є перевагою.
Розуміння загальних принципів роботи 

енергетичного сектору є обов’язковим, знання та/або 
досвід роботи у енергетичному секторі в країнах 
Європейського союзу буде значною перевагою.

Досвід оптимізації фінансового-господарської 
діяльності, змін бізнес процесів є обов’язковим.

Знання структури Оптового ринку електроенергії, 
принципів його функціонування та планів 
реформування.

Знання засад технологічного розподілу (передачі) та 
постачання електроенергії.

Знання законодавства в сфері електроенергетики.
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, зовнішніми інвесторами або 
запозиченнями буде перевагою

Контроль за діяльністю виконавчого органу 
Товариства в залежності від сфери компетенції члена 
наглядової ради.

Прийняття рішень з питань, що згідно статуту 
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 системи 
внутрішнього контролю та аудиту.

Забезпечення прозорої системи продажів/закупівель 
та контроль за її діяльністю.

Реалізація стратегії модернізації основних засобів 
Товариства, у тому числі модернізації мереж.

Забезпечення системи електронного
документообігу.

Відкритість, співпраця та налагодження 
партнерської взаємодії як з органами державної влади 
та місцевого самоврядування так із приватним 
бізнесом, вміння ефективної комунікації та публічних 
виступів.

Підготовка довгострокових, середньострокових та 
короткострокових планів діяльності товариства та їх 
впровадження.

Активна співпраця з регуляторними органами для 
забезпечення адекватного рівня тарифів та доходів.

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.

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);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариств а,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 «Херсонська 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 06.11.2020 року включно за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або 
на електронну адресу т і їа і  @5рГи.доу.иа. Конкурсний відбір відбудеться 18.12.2020 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 державного майна України 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 за 1 півріччя 2020 року та примітки до річної фінансової 
звітності за 2019 рік, додаються в електронному вигляді».

mailto:mila1@spfu.gov.ua


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.

“ТЬе Гипгї гесотреІіІіоп аппоипсесі а сотреііііуе зеїесііоп оґ арріісапіз ґог 
іЬе рові оґ 3 (іЬгее) іпСерепСепІ тетЬ егв оґ ІЬе 8ирегуізогу ВоагС оґ

ІоіпІ-8іоск Сотрапу “КЬегзоп СотЬіпегї Неаі апгї Ро^ег Ріапі”

Пате, Іосаііоп о/їНе сотрапу:
Іоіпі-зіоск сотрапу “КЬегзоп СотЬіпед Неаі апд Ро^ег Ріапі”

(Ьегеіпайег - ^8С “КЬегзоп СНР”).
1 Богузіаузке гоад, КЬегзоп Сііу, 73000.

Маіп асїШїу:
- еіесігісііу ргодисііоп;
- зирріу оГ зіеат, Ьоі ^аіег апд аіг сопдіііопіпд;
- зирріу оГ еіесігісііу аі ап ипгедиіаіед іагіГГ;
- зирріу оГ еіесігісііу аі гедиіаіед апд ипгедиіаіед ІагіГГз;
- іЬегтаї епегду ргодисііоп (ехсері Гог іЬегтаї епегду ргодисііоп асііуіііез аі 

іЬегтаї ро^ег ріапіз, іЬегтаї ро^ег ріапіз, писіеаг ро^ег ріапіз апд содепегаііоп 
ріапіз апд ріапіз изіпд поп-ігадіііопаї ог гепе^аЬІе епегду зоигсез;

- ігапзрогіаііоп оГ іЬегтаї епегду Ьу т а іп  апд Іосаі (дізігіЬиііоп) Ьеаііпд 
пеі^огкз;

- Ьеаі зирріу;
- тападетеп і оГ геаі езіаіе Гог гетипегаііоп ог оп а сопігасі Ьазіз апд 

сопзігисііоп оГ ріреііпез.

Сепегаї ІпґогтаІіоп

Такіпд іпіо ассоипі іЬе Гасі іЬаі Гог іЬе Гиіі ітріетепіаііоп оГ іЬе тападетеп і 
ргосеззез ^8С “Ккегзоп СНР” (ЬегеіпаГіег - іЬе Сотрапу) Ьаз а сопдіііопаї діуізіоп іпіо 
іпдіуідиаі дерагітепіз, ^ЬісЬ сопзізіз оГ зиЬдіуізіопз апд / ог етріоуеез саггуіпд оиі а 
сегіаіп Ііпе оГ Ьизіпезз, дигіпд іЬе сотреііііуе зеїесііоп оГ іпдерепдепі тетЬ егз  оГ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд, іЬе со тт ізз іо п  оп сотреііііуе зеїесііоп (ЬегеіпаГіег -  С оттіззіоп) ш іі 
Ье Ьазед оп іЬе песеззііу іо зеїесі іпдіуідиаіз іЬаі ш іі соіпсіде шіЬ іЬе т о з і  оріітаї 
сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд.



Тке т о з і оріішаї сошрозіііоп оГ іке зирегуізогу Ьоагк із іке зііиаііоп ^кеп  іке 
ргоГіїе (зресіаїіу, риаїіГісаііоп, апд ехрегіепсе) оГ іке тетЬ егз оГ іке зирегуізогу Ьоагк 
асііуііу із соіпсідіпд ш ік  іке ргоГіїе оГ іке тетЬ егз оГ іке ехесиііуе Ьоду. Іп ікіз сазе, 
іке Зирегуізогу Боагк, аз а Ьоду ікаі так ез  а їтозі аїї кеу десізіопз оГ іке Сотрапу апд 
топііогз іке асііуіііез оГ іке ехесиііуе Ьоду, ш її Ье ти с к  еазіег іо ипкегзіапк іке 
ресиїіагіііез оГ іке Сотрапу аз а ^коїе апд ііз іпкіуікиаї керагітепіз, іо ипкегзіапк іке 
їодіс оГ іпіегпаї ргосеззез іп іке Сотрапу, апд Гиїїу сопігої іке ехесиііуе Ьоду, іпсїидіпд 
ііз іпкіуікиаї тетЬ егз. Ткиз, іке Зирегуізогу Боагк зкоиїд іпсїиде (іке т о з і  ргеГегаЬїе 
орііоп):

- 1 регзоп ш ік  їедаї едисаііоп, риаїіГісаііоп оГ а їа^уег апд ехрегіепсе іп іке Гіеїд 
оГ согрогаіе, сіуії апд / ог соттегсіа ї їам, ог геїеуапі Гогеідп ог дотезііс 
ериіуаїепі;
- 1 регзоп ш ік  есопотіс едисаііоп, риаїіГісаііоп оГ ап есопотізі, ассоипіапі ог 
аидііог апд ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаіе доуегпапсе, 
ассоипііпд апд / ог аидіііпд, ог геїеуапі Гогеідп ог дотезііс ериіуаїепі ;
- 1 регзопз ш ік  іескпісаї едисаііоп, риаїіГісаііоп оГ еїесігісаї епдіпеег ог рош г 
епдіпеег апд ехрегіепсе іп іке Гіеїд оГ еїесігіс рош г іпдизігу, ог геїеуапі Гогеідп ог 
дотезііс ериіуаїепі;
- 1 регзоп ш ік  есопотіс едисаііоп, риаїіГісаііоп аз а тагкеіег, заїез / ргосигетепі 
тападег апд тагкеііпд ехрегіепсе оГ епіегргізез апд/ог огдапігаііоп оГ заїез / 
ригсказез, ог геїеуапі Гогеідп ог дотезііс ериіуаїепі.
Іп сазе ікаі іке оріітаї сотрозіііоп оГ іке зирегуізогу Ьоагк Гаіїз, іке зеїесііоп оГ 

сапкікаіез зкоиїк ке казек оп іке ргіпсіріе оГ “Ггот іке тоге  ітрогіапі іо іке іезз 
ітрогіапі” Моге ітрогіапі із іке ^огк ехрегіепсе оГ іке сапкікаіе іп іке агеаз г е ^ а п і  іо 
іке ргоГіїе оГ іке тетЬ егз оГ іке ехесиііуе Ьоду (дігесіогз), їезз ітрогіапі із риаїіГісаііопз 
апд едисаііоп.

Іп зеїесііпд ку іке сапкікаіе’з ехрегіепсе, іке сотрозіііоп оГ іке зирегуізогу коагк 
зкоиШ, іп депегаї, Ье огіепіед апд кауе ехрегіепсе аі їеазі іп іке Гоїїошпд агеаз:
1. Согрогаіе, сіуії апд / ог соттегсіа ї їаш
2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд / ог аидіііпд.
3. Рош г епдіпеегіпд апд іпГогтаііоп іескпоїодіез.
4. Магкеііпд апд / ог огдапігаііоп оГ заїез / ригсказез.

Іп зеїесііпд ку іке сапкікаіе’з ^иа1іГісаііопз апк екисаііоп, іке сотрозіііоп оГ іке 
зирегуізогу Ьоагк зкоиїд іпсїиде а т іп і т и т  оГ:
- їа^уег;
- есопотізі ог ассоипіапі;
- епдіпеег.

СК.ІТЕК.ІА ЕОК. 8ЕЕЕСТШС АРРЕІСА1ЧТ8 ^ІТИЕЧ О ^  СКОЕР

Тке зеїесііоп оГ аррїісапіз іп опе дгоир із іке зеїесііоп оГ опе оГ іке аррїісапіз Ггот 
атопд іке аррїісапіз ^ко  кауе зате  едисаііоп (риаїіГісаііоп), ехрегіепсе апд кпо^їекде іп 
а рагіісиїаг Гіеїд.



ШЬеп сопзМегіпд арріісапіз’ Ьоситепіз, іЬе іоііошпд сгііегіа аге сгисіаі Гог іЬе 
сЬоозіпд іЬе ^іппег оГ сотреііііуе зеіесііоп:

1. БЬисаііоп.
2. Сотреіепсе, ехрегіепсе апЬ кпо^іедде іп іЬе геіеуапі ГіеШ.
3. Шогк ехрегіепсе.
4. Бапдиаде зкіїїз.

Кеяиігетепіз іо регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззегї ІЬе гїезіге іо іаке рагі іп ІЬе 
сотреііііуе зеіесііоп ґог іЬе розіііопз оґ іпсіерепсіепі т ет Ь егз оґ іЬе 8ирегуізогу

Воаггї оґ ̂ 8С “КЬегзоп СНР”

1 Егїисаііоп апгї ЬідЬег 
егїисаііоп Іеуеі

Риіі ЬідЬег іесЬпісаі, іедаі, есопотіс еЬисаііоп.
А Мазіег оГ Визіпезз АЬтіпізігаііоп Ьедгее ш іі Ье ап 
аЬуапіаде.

2 Сепегаї геяиігетепіз ТЬе регзоп ^Ьо Ьаз ехргеззеЬ іЬе Ьезіге іо рагіісіраіе 
іп іЬе сотреііііуе зеіесііоп Гог а розіііоп оГ 
іпЬерепЬепі т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ оГ І8С 
“КЬегзоп СНР” т и з і т е е і  іЬе Гоііошпд сгііегіа:

АЬзепсе оГ оиізіапЬіпд сопуісііоп.

Нопезіу, ітрагііаіііу апЬ ітрессаЬіе Ьизіпезз 
гериіаііоп.

Коі іо Ье а т е т Ь е г  оГ іЬе зирегуізогу ЬоагЬз оГ тоге 
іЬап Гоиг іедаі епііііез аі іЬе зате  ііте .

Не ог зЬе із поі апЬ Ьаз поі Ьееп шіЬіп іЬе ргеуіоиз 
Гіуе уеагз оГ аГГіііаіе регзоп оГ іЬе зЬагеЬоШегз апЬ / 
ог іЬе Сотрапу ог а зиЬзіЬіагу оГ іЬе Сотрапу апЬ / 
ог ап оГГісіаі оГ іЬе Сотрапу ог а зиЬзіЬіагу оГ іЬе 
Сотрапу.

Не ог зЬе із поі гесеіуіпд апЬ Ьауе пеуег Ьееп гесеіуеЬ 
іп іЬе разі а зідпіГісапі аЬЬіііопаі гетипегаііоп Ггот 
іЬе Сотрапу ог а зиЬзіЬіагу оГ іЬе Сотрапу, ехсері 
Гог іЬе Геез гесеіуеЬ аз ап іпЬерепЬепі Ьігесіог.

Не ог зЬе Ьаз поі апЬ Ьаз поі ЬаЬ зідпіГісапі Ьизіпезз 
геіаііопз шіЬ іЬе Сотрапу ог а зиЬзіЬіагу оГ іЬе 
Сотрапу Ьигіпд іЬе іазі уеаг.

Не ог зЬе із поі, апЬ Ьауе пеуег Ьееп Ьигіпд іЬе 
ргеуіоиз іЬгее уеагз, ап етріоуее оГ ап ехізііпд ог



Гогтег іпдерепдепі аидііог оГ іЬе Сотрапу ог а 
зиЬзідіагу оГ іЬе Сотрапу.

3 ^ о гк  ехрегіепсе

4 8соре оґ сотреІепсе Іо Ье 
ЬеШ Ьу а т ет Ь е г  оґ !Ье 
зирегуізогу Ьоаггї

5 Ьап§иа§е зкіїїз

6 Ргоґеззіопаї кпо^іегїде 
апгї кпо^іегїде оґ 
ІедізІаІіоп

Не ог зЬе із поі апд Ьауе пеуег Ьееп іЬе сЬаігтап ог 
тетЬ ег  оГ іЬе ехесиііуе Ьоду оГ апоіЬег сотрапу іЬаі 
із аГГіііаіед ш іЬ іЬе Сотрапу.

Коі а сіозе тетЬ ег  оГ іЬе Гатіїу оГ іЬе ехесиііуе ог 
тападіпд дігесіог ог регзопз тепііопед аЬоуе.
Сепегаї ^огк ехрегіепсе із поі іезз іЬап 10 уеагз, 
іпсіидіпд ^огк ехрегіепсе іп тападетеп і розіііопз - 
поі іезз іЬап 3 уеагз.

РгеГегепсез ш іі Ье діуеп іо сапдідаіез ш іЬ ^огк 
ехрегіепсе ііке тападегз ог дериіу Ьеадз оГ зепіог 
тападетеп і іп ро^ег депегаііпд (епегду депегаііпд) 
сотрапіез ЬоіЬ іп Икгаіпе апд аЬгоад.
Согрогаіе, сіуіі апд / ог соттегсіа і іа^.
Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд / ог 
аидіііпд.
Ро^ег епдіпеегіпд апд іпГогтаііоп іесЬпоіодіез іп іЬе 
геіеуапі Гіеід.
Магкеііпд апд / ог огдапігаііоп оГ заіез / ригсЕазез. 
Ріиепсу іп іЬе зіаіе іапдиаде, кпо’міедде оГ Гогеідп 
іапдиадез із ап адуапіаде.

Ипдегзіапдіпд іЬе депегаі ргіпсіріез оГ іЬе епегду 
зесіог із а тизі, апд кпо^іедде апд / ог ехрегіепсе іп 
іЬе епегду зесіог іп іЬе Бигореап Ипіоп ^ ііі Ье а 
зідпіГісапі адуапіаде.

Ехрегіепсе іп оріітігіпд Гіпапсіаі апд есопотіс 
асііуіііез, сЕапдез іп Ьизіпезз ргосеззез із а тизі.

Кпо^іедде оГ іЬе зігисіиге оГ іЬе ШЕоіезаіе 
Еіесігісііу Магкеі, іЬе ргіпсіріез оГ ііз орегаііоп апд 
геГогт ріапз.

Кпо^іедде оГ іЬе ргіпсіріез оГ іесЬпоіодісаі 
дізігіЬиііоп (ігапзтіззіоп) апд зирріу оГ еіесігісііу. 

Кпо^іедде оГ іедізіаііоп іп іЬе Гіеід оГ еіесігісііу. 
Ехрегіепсе іп сотріех педоііаііопз шіЬ риЬііс 

аиіЬогіііез апд іЬе ргіуаіе зесіог із а тизі, апд 
ехрегіепсе іп педоііаііпд ш іЬ гедиіаіогз апд / ог 
соипіеграгііез апд / ог іпуезіогз шіЬ іЬе ЕИ ш іі Ье ап 
адуапіаде.



7 Маіп Сиііез Іо Ье
регґогшеС Ьу ап арріісапі 
іп ІЬе саве оґ ешріоушепІ

Ехрегіепсе ^огкіпд ш іЬ  сгедіі апд ґіпапсіаі 
іпзіііиііопз, ґогеідп іпуезіогз ог іоапз ш іі Ье ап 
адуапіаде.

Сопігоі оуег іЬе асііуіііез оґ іЬе ехесиііуе Ьоду оґ іЬе 
Сотрапу, дерепдіпд оп іЬе зсоре оґ сотреіепсе оґ 
іЬе т е т Ь е г  оґ іЬе зирегуізогу Ьоагд.

Макіпд десізіопз оп іззиез іЬаі, ассогдіпд іо іЬе 
Сотрапу'з Агіісіез оґ Аззосіаііоп, аге шіЬіп іЬе 
сотреіепсе оґ іЬе Зирегуізогу Боагд, іпсіидіпд оп 
іззиез оґ діуіпд сопзепі іо ігапзасііопз.

Сопігоі оґ герогііпд оп іЬе регґогтапсе оґ іЬе 
ехесиііуе Ьоду оґ іЬе Сотрапу.

Епзигіпд іЬе еґґесііуе орегаііоп оґ іЬе іпіегпаі 
сопігоі апд аидіі зузіет.

Епзигіпд а ігапзрагепі заіез / ргосигетепі зузіет 
апд топііогіпд ііз асііуіііез.

Ітріетепіаііоп оґ іЬе зігаіеду оґ тодегпігаііоп оґ 
іЬе С отрапу’з ґіхед аззеїз, іпсіидіпд тодегтгаїіоп  оґ 
пеі^огкз.

Ргоуідіпд ап еіесігопіс доситепі тападетеп і 
зузіет.

Ореппезз, соорегаііоп апд рагіпегзЬір шіЬ риЬііс 
аиіЬогіііез апд іосаі доуегптепіз апд ргіуаіе Ьизіпезз, 
іЬе аЬііііу іо соттипісаіе еґґесііуеіу апд т а к е  риЬііс 
зреесЬез.

Ргерагаііоп оґ іопд-іегт, т е д іи т - іе г т  апд зЬогі- 
іе гт  ріапз оґ іЬе сотрапу апд іЬеіг ітріетепіаііоп.

Асііуе соорегаііоп шіЬ гедиіаіогу аиіЬогіііез іо 
епзиге ап адериаіе іеуеі оґ іагіґґз апд геуепиез.

Тгапзґогтаііоп оґ іЬе сотрапу іпіо а тодегп 
сотрапу ш іЬ  еґґісіепі Ьизіпезз ргосеззез (геуіе^ апд 
оріітігаііоп оґ Ьизіпезз ргосеззез), оріітаі



огдапігаііопаї зігисіиге апк зіаГГіпд, еГГесііуе іпіегпаї 
гиїез, роїісіез апк ргосекигез.

Сопзіапі аііепііоп іо іке іескпісаї сопкіііоп оГ іке 
сотрапу’з ргокисііоп Гасіїіііез, ікеіг кеVе1ортеп^ апк 
токегпігаііоп, ітргоуетепі апк таіпіепапсе оГ іке 
сотрапу’з Гасіїіііез.

8 Макіпд еїїесііуе кесізіопз АЬіїііу іо зоїуе сотріех ргоЬІешз іп іке їіт ііек  ііте ,
аЬіїііу іо ^огк аі тиїіііазкіпд, зеіііпд доаїз, ргіогіііез 
апк диікеїіпез, аЬіїііу іо ^огк ш ік  їагде таззез оГ 
іпГогтаііоп.

9 Регзопаї яиаііііез Бізсірїіпе апк зузіетаііс, кірїотасу апк ГїехіЬіїііу,
зеїГ-огдапігаііоп апк кеуеїортепі огіепіаііоп, 
іппоуаііоп апк сгеаііуііу, аЬіїііу іо ^огк іп зігеззГиї 
зііиаііопз.

То рагіісіраіе іп іке сотреііііуе зеіесііоп, іке арріісапірегзопаііу зпЬтііз апії /  ог 
8епІЇ8 Ьу е-таіі іодеікег шік іке арріісаііоп іїиіу сегіі/іеії (Ьу поіагу - /ог ипетріоуеії 
рет^от, Ьу іке кеаії о/іке регзоппеї зегуісе - /ог іке етріоуеез):

- а сору оГ іке ікепіііу коситепі, а сору оГ іке ^огк гесогк Ьоок (іГ апу) ог 
коситепіз сегііГуіпд іке ^огк ехрегіепсе, а сору оГ іке коситепі оГ кідкег 
екисаііоп;
- Ьіодгаркісаї іпГогтаііоп (гезите);
- сопзепі іо іке ргосеззіпд оГ регзопаї каіа;
- гесоттепкаііопз (іГ апу);
- а зіаіетепі оп сотрїіапсе ш ік  іке сгііегіа оГ іпкерепкепсе оГ а тет Ь е г  оГ іке 
зирегуізогу Ьоагк оГ іке епіегргізе, сотрапу, кеГіпек Ьу іке їедізїаііоп оГ Икгаіпе;
- тоііуаііоп їеііег оп регГогтіпд іке Гипсііопз оГ а т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу Ьоагк. 
ТЬе арріісапі із гезропзіЬІе ґог іке ипігизі^огікіпезз оґ іке зиЬтіііек 
коситепіз.

Тке 8іаіе Ргорегіу Рипк оГ Икгаіпе кгаш  аііепііоп іо іке Гасі ікаі іке сотреііііуе 
зеїесііоп Гог іке розі оГ іпкерепкепі тетЬ егз  оГ іке Зирегуізогу Боагк оГ ^8С “Ккегзоп 
СНР” ш її Ье кеїк іп ассогкапсе ш ік  іке Ргосекиге Гог сопкисііпд а сотреііііуе зеїесііоп 
оГ сапкікаіез Гог іке розіііоп оГ ап іпкерепкепі т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу Ьоагк оГ іке зіаіе 
ипііагу епіегргізе апк ікеіг арроіпітепі, аз ^еїї аз а сотреііііуе зеїесііоп оГ сапкікаіез Гог 
іке розі ап іпкерепкепі т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу Ьоагк оГ ап Ьизіпезз епііііез ^кіск  кауе 
тоге ікап 50 регсепі оГ іке зкагез Ьеїопдіпд іо іке зіаіе іп іке аиікогігек сарііаї, оГГегек 
Ггот іке о^есі оГ тападетеп і оГ зіаіе-о^пек оЬ]есіз ргіог іо іке еїесііоп іо іке розі оГ 
іпкерепкепі тетЬ егз  оГ іке зирегуізогу Ьоагк, арргоуек Ьу іке Кезоїиііоп оГ іке СаЬіпеі 
оГ Міпізіегз оГ ^к^аіпе каїек Магск 10, 2017, N0 . 142 “8 о те  іззиез оГ тападетепі оГ



зіаіе ипііагу епіегргізез апд Ьизіпезз епііііез ^ЬісЬ Ьауе тоге  іЬап 50 регсепі оГ іЬе зЬагез 
Ьеіопдіпд Іо іЬе зіаіе іп іЬе аиіЬогігед саріїаі” (аз атепдед).

ТЬе аррїісаііопз апд доситепіз аге ассеріед іп іЬе регіод ііїї 06.11.2020 іпсіизіуеіу 
аі іЬе аддгезз: 18/9, Непегаїа Л їтагоуа зігееі, Куіу сііу, 01133 (Іеі.: 200-36-48, 200-30
39) ог а! іЬе етаіі аддгеззез: т і їа і  @зрГи.доу.иа. Сотреііііоп зеїесііоп ш її Ье Ьеїд оп 
18.12.2020 аі 11-00 оп іЬе аддгезз: 18/9, Непегаїа Л їтагоуа зігееі, Куіу сііу, 01133, гоот  
303. ТЬе риЬїіса!іоп оГ іЬе сотреііііуе зеїесііоп гезиї!з ш її Ье розіед оп іЬе оГГісіаї ^еЬ 
зі!е оГ іЬе Рипд по їаіег іЬап іЬгее дауз Ггот іЬе даіе оГ ііз сотрїеііоп.
ІпГогтаііоп оп іЬе Гіпапсіаї апд есопотіс сопдіііоп оГ іЬе Сотрапу апд ^ЬісЬ із зиЬ]есі іо 
аппоипсетепі: Ьаїапсе зЬееі іпГогтаііоп (Гогт Ко. 1), Гіпапсіаї зіаіетепіз (Гогт Ко. 2), 
сазЬ Гїо^ зіаіетепі (Гогт Ко. 3), зіаіетепі оГ ериііу (Гогт Ко. 4) Гог 2019 апд Гог іЬе 1 зі 
ЬаїГ а уеаг оГ 2020, апд поіез іо іЬе аппиаї Гіпапсіаї зіаіетепіз Гог 2019 аге аііасЬед іп 
еїесігопіс Гогт.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про принципи формування наглядової ради Акціонерного товариства 

«Херсонська теплоелектроцентраль» (далі -  Положення) розроблено відповідно до 
норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про 
акціонерні товариства» та на виконання постанов 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» та від 10 березня 2017 р. № 
143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності».

1.2 Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової 
ради Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі -  
Товариство), визначаються 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. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА 
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює представництво та захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним 
законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі -  
Дирекція).

2.2 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 
законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради 
загальними зборами акціонерів Товариства (далі -  Загальні збори).

2.3 Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4 Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства 

та/або чинним законодавством.
2.5 Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом 

Товариства та/або чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ 
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Члени Наглядової 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 Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють 
їхні інтереси (далі -  Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової 
ради (далі -  Незалежні директори).

3.3 Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом 
Товариства та/або чинним законодавством.
3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради -  представника 
акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, 
а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 
Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), 
представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4 Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути 
припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього 
складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради приймається Загальними 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 Наглядової 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 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, 
СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ 
ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА 
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2 При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір 
внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не 
порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має 
забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до 
кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для 
кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника 
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 Наглядової ради може бути лише 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 ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО 
СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ 
«Херсонська ТЕЦ» (далі -  Товариство) має умовний поділ на дирекції, до складу яких 
входять підрозділи та/або працівники, 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 наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності 
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем 
діяльності членів виконавчого органу (директорів). В такому випадку Наглядовій раді, як 
органу що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює 
контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати 
особливості функціонування товариства як в цілому, так і окремих його дирекцій, 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 юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
корпоративного, цивільного та/або господарського права, або відповідний іноземний чи 
вітчизняний відповідник;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та 
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління,



бухгалтерського обліку та/або аудиту, або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відповідник;

- особа з технічною освітою, кваліфікацією інженера-електрика або енергетика та 
досвідом роботи в сфері електроенергетики, або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відповідник;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або 
організації продажів/закупівель, або відповідний іноземний чи вітчизняний відповідник. 
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 членів виконавчого органу (директорам), менш 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 та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Електроенергетика та інформаційні технології.
4. Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради повинен включати в себе 
мінімум:

- юриста;
- економіста чи бухгалтера;
- інженера.

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 (кваліфікації), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору 
переможця конкурсного відбору:

1. Освіта.
2. Компетенція, досвід роботи та знання у відповідній галузі.
3. Стаж роботи.
4. Володіння мовами.



ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЩО ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 
КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ

РАДИ ПрАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»

1 Освіта та ступінь вищої Повна вища технічна, юридична, економічна освіта
освіти Ступінь магістра ділового адміністрування буде

перевагою.

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради 
АТ «Херсонська ТЕЦ» має відповідати таким критеріям:

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 одночасно членом наглядових рад більше ніж у 
чотирьох юридичних осіб.

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 минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або дочірнього 
підприємства Товариства, крім плати, отриманої як 
незалежний директор.

Не має і не мала протягом минулого року істотних 
ділових відносин з Товариством або дочірнім 
підприємством Товариства.

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником існуючого або колишнього незалежного 
аудитора Товариства або дочірнього підприємства 
Товариства.

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.



3 Стаж роботи Загальний досвід роботи не менше 10 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 керівників, або заступників керівників вищої 
ланки в електрогенеруючих (енергогенеруючих) 
компаніях як в Україні так і за кордоном.

Корпоративне, цивільне та/або господарське право. 
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік 
та/або аудит.
Електроенергетика та інформаційні технології. 
Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

5 Володіння мовами Вільне володіння державною мовою, знання іноземних 
мов є перевагою.

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Розуміння загальних принципів роботи енергетичного 
сектору є обов’язковим, знання та/або досвід роботи у 
енергетичному секторі в країнах Європейського союзу 
буде значною перевагою.

Досвід оптимізації фінансового-господарської діяльності, 
змін бізнес процесів є обов’язковим.
Знання структури Оптового ринку електроенергії, 
принципів його функціонування та планів реформування.

Знання засад технологічного розподілу (передачі) та 
постачання електроенергії.

Знання законодавства в сфері електроенергетики.

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, 
зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде 
перевагою.

7 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 статуту 
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 системи



внутріш нього контролю  та аудиту.

Забезпечення прозорої системи продажів/закупівель та 
контроль за її діяльністю.

Реалізація стратегії модернізації основних засобів 
Товариства, у тому числі модернізації мереж.

Забезпечення системи електронного документообігу.

Відкритість, співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії як з органами державної влади та місцевого 
самоврядування так із приватним бізнесом, вміння 
ефективної комунікації та публічних виступів.

Підготовка довгострокових, середньострокових та 
короткострокових планів діяльності товариства та їх 
впровадження.

Активна співпраця з регуляторними органами для 
забезпечення адекватного рівня тарифів та доходів.

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 Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
рішень 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.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між 

нормами таких 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 мають/матимуть переважну силу перед нормами цього 
Положення.

6.3. З урахуванням положень 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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1. СЕНЕКАЬ РКОУІ8ЮН8
1.1. ТЬе Кедиіаііоп оп Ргіпсіріез оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ Рогтаііоп оґ іЬе Іоіпі-8іоск Сотрапу “КЬегзоп 

СНР” (Ьегеіпаґіег іЬе “Кедиіаііоп”) теаз ЬеуеіореЬ іп ассогЬапсе теііЬ іЬе погтз оґ Ьатез оґ Икгаіпе “Оп 
Мападетепі оґ 8іаіе РгорегІу ОЬ)есіз”, “Оп Іоіпі 8іоск Сотрапіез” апЬ іп ригзиапсе оґ СаЬіпеі оґ 
Міпізіегз оґ Икгаіпе гезоіиііопз ЬаіеЬ МагсЬ 10, 2017, ґог N0. 142 “8оте іззиез оґ тападетепі оґ зіаіе 
ипііагу епіегргізез апЬ Ьизіпезз епііііез теЬісЬ Ьауе тоге іЬап 50 регсепі оґ іЬе зЬагез Ьеіопдіпд іо іЬе зіаіе 
іп іЬе аиіЬогігеЬ сарііаі” апЬ “8оте іззие оґ тападетепі оґ зіаіе ргорегіу оЬ)есіз” ЬаіеЬ МагсЬ 10, 2017 ґог 
Но. 143.

1.2. ТЬе Кедиіаііоп езіаЬіізЬез депегаї гедиігетепіз ґог сапЬіЬаіез ґог іЬе 8ирегуізогу ВоаМ оґ іЬе Іоіпі-8іоск 
Сотрапу “КЬегзоп СотЬіпеЬ Неаі апЬ Ротеег Ріапі” (Ьегеіпаґіег іЬе “Сотрапу”), Ьеґтез іЬе ґипсііопз оґ 
іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег оґ іЬе Сотрапу (Ьегеіпаґіег іЬе “8иретзогу Воаггї”), аз тееіі аз іЬе зсоре 
оґ сотреіепсе апЬ іЬе зеі оґ ргоґеззіопаі зкіііз іЬаі іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег зЬоиИ Ьауе, Ьіз 
ргоґеззіопаі апЬ регзопаі диаііііез

2. БЛ8ІС РКШСІРЬЕ8 ОЕ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ АСТІУІТУ. ЕШСТІОН8 ОЕ ТНЕ 
8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ МЕМВЕК

2.1. ТЬе 8ирегуізогу ВоагЬ із іЬе ЬоЬу оґ іЬе Сотрапу іЬаі гергезепіз апЬ ргоіесіз іЬе гідЬіз оґ зЬагеЬоИегз, апЬ 
теііЬіп іЬе іітііз оґ ііз сотреіепсе Ьеіегтіпіпд Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ Аззосіаііоп апЬ Ьу сиггепі 
іедізіаііоп, сопігоіз апЬ гедиіаіез іЬе асііуіііез оґ іЬе Сотрапу Вігесіогаіе (Ьегеіпаґіег іЬе ‘̂ Ігесіогаїе”).

2.2. ТЬе сотреіепсе оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ із іо гезоіуе іззиез зііриІаіеЬ Ьу Іате, ІЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп, аз тееіі аз іззиез ігапзґеггеЬ Ьу іЬе Сепегаі Мееііпд оґ іЬе ЗЬагеЬоИегз оґ іЬе Сотрапу 
(Ьегеіпаґіег іЬе “Сепегаі Мееііпд”) ґог іЬе Ьесізіоп оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ.

2.3. ТЬе диапіііаііуе сотрозіііоп оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ із езіаЬіізЬеЬ Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп.

2.4. ТЬе ргосеЬиге ґог огдапігіпд іЬе теогк оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ із ЬеіегтіпеЬ Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апЬ /ог сиггепі іедізіаііоп.

2.5. Рипсііопз, гідЬіз апЬ Ьиііез оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег аге езіаЬІізЬеЬ Ьу ІЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апЬ /ог сиггепі іедізіаііоп.

3. РКОСЕБШЕ ЕОК СНОО8ШС АНБ ТЕКМШАТІОН ОЕ ТНЕ АШНОКШЕ8 ОЕ ТНЕ 
8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ МЕМВЕК8

3.1. МетЬегз оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ аге еіесіеЬ Ьу іЬе зЬагеЬоИегз Ьигіпд іЬе Сепегаі Мееііпд Ьу ситиіаііуе 
уоііпд ґог іЬе іегт зііриіаіеЬ Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ Аззосіаііоп. ТЬе ргосеЬиге ґог ситиіаііуе уоііпд, 
аз тееіі аз іЬе соипііпд оґ уоіез, зЬаіі Ье саггіеЬ оиі іп іЬе таппег ргезсгіЬеЬ Ьу ІЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апЬ / ог Ьу сиггепі іедізіаііоп.

3.2. Аз а тетЬег оґ 8ирегуізогу ВоагЬ тау Ье еіесіеЬ зЬагеЬоИегз ог регзопз гергезепііпд іЬеіг іпіегезіз 
(Ьегеіпаґіег “8ЬагеЬоІйегз’ Кергезепіаііуез”) апЬ іИерепЬепі тетЬегз оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ 
(Ьегеіпаґіег “Іпйерепйепі Бігесіоге”).

3.3. ТЬе питЬег оґ ІпЬерепЬепі Бігесіогз іп іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ із ЬеіегтіпеЬ Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апЬ / ог Ьу сиггепі іедізіаііоп.

3.3.1. ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег із уаіИ ґгот іЬе тотепі оґ іЬеіг еіесііоп Ьу іЬе 
Сепегаі Мееііпд. Іп сазе оґ іЬе геріасетепі оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег - а 8ЬагеЬоИег 
Кергезепіаііуе, іЬе ротеегз оґ іЬе теііМгатеп тетЬег оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ зЬаіі Ье іегтіпаіеЬ, апЬ 
а пете тетЬег оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ зЬаіі асдиіге аиіЬогііу ґгот іЬе тотепі іЬе Сотрапу 
гесеіуез а тегіііеп поііґісаііоп ґгот іЬе зЬагеЬоИег (зЬагеЬоИегз) теЬо із іЬе гергезепіаііуе оґ іЬе 
гезресііуе тетЬег оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ.

3.4. ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬег тау Ье іегтіпаіеЬ Ьу іЬе Ьесізіоп оґ іЬе Сепегаі Мееііпд 
аЬеаЬ оґ зсЬеЬиіе опіу іп сопЬіііоп оґ іЬе зітиііапеоиз іегтіпаііоп оґ іЬе аиіЬогііу Ьу іЬе епііге 8ирегуізогу 
ВоагЬ. Іп зисЬ а сазе, іЬе Ьесізіоп іо іегтіпаіе іЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЬ тетЬегз зЬоиИ Ье 
аЬоріеЬ Ьу іЬе Сепегаі Мееііпд Ьу а зітріе таргііу оґ уоіез оґ іЬе зЬагеЬоИегз теЬо Ьауе гедізіегеЬ ґог 
рагіісіраііоп іп іЬе Сепегаі Мееііпд.
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3.5. Тке ргоуізіопз оґ сіаизе 3.4 оґ їЬіз КедиіаІіоп йо поІ арріу Іо Іке гідкІ оґ а зкагекоійег (зкагекоійегз), текозе 
гергезепІаІіуе із еіесІей Іо Іке 8ирегуізогу Воагй, Іо геріасе зиск гергезепІаІіуе -  Іке 8ирегуізогу Воагй 
шешЬег. А шешЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагй еіесІей аз а гергезепІаІіуе оґ а зкагекоійег ог а дгоир оґ 
зкагекоійегз, гезресІіуеіу, тау Ье геріасей Ьу зиск зкагекоійег ог дгоир оґ зкагекоійегз аІ апу Ііте.

4. СЕМЕКЛЬ КЕОЕІКЕМЕ1ЧТ8 ЕОК САМБІБАТЕ8 IN ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ 
МЕМВЕК8, 8РНЕКЕ ОЕ С0МРЕТЕNСЕ А1\Б 8ЕТ ОЕ РКОЕЕ88ІОМАЬ 8КІЬЬ8 КЕОШКЕБ 
ЕКОМ МЕМВЕК8 ОЕ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ, ТНЕІК РКОЕЕ88ІОМАЬ АМБ РЕК8О^Ь  
0ЕАЕІТІЕ8

4.1. Еаск зкагекоійег каз Іке гідкі Іо таке ргорозаіз ґог сапйійаіез Іо Іке 8ирегуізогу Воагй, Іке питЬег оґ 
текіск саппоІ ехсеей Іке диапІіІаІіуе сотрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Воагй. Тке ргосейиге ґог зиЬтіІІіпд 
ргорозаіз ґог сапйійаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагй із йеІегтіпей Ьу Іке Сотрапу’з АгІісіез оґ АззосіаІіоп 
апй / ог Ьу сиггепІ іедіз іаІіоп.

4.2. ^кеп зеіесІіпд сапйійаІез ґог тетЬегзкір оґ Іке 8ирегуізогу Воагй, еаск зкагекоійег іпІепйіпд Іо таке а 
ргорозаі ґог сапйійаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагй, іґ іІ йоез поІ уіоіаІе кіз гідкІз, аз йеґіпей Ьу іате апй / ог Ьу 
Іке АгІісіез оґ АззосіаІіоп, зкаіі епзиге Іке йіуегзіІу оґ Іке 8ирегуізогу Воагй іп ассогйапсе теіІк Іке 
гедиігетепІз ґог сапйійаІез ґог Іке розіІіоп оґ а тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагй ІкаІ зкоиій Ье Іке зате ґог 
а сапйійаІе ґог Іке розіІіоп оґ Іке ІпйерепйепІ БігесІог апй сапйійаІе ґог Іке розіІіоп оґ Іке КергезепІаІіуе оґ 
Іке зкагекоійег іп Іке 8ирегуізогу Воагй оґ зиск Сотрапу, ехсерІ ґог Іке гедиігетепІз оґ іпйерепйепсе 
гедиігетепІз ґог Іке сапйійаІе ґог Іке розіІіоп оґ ІпйерепйепІ йігесІог йеІегтіпей Ьу іате.

4.3. Еаск зкагекоійег іпйерепйепІіу ійепІіґіез сапйійаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагй, ипіезз апоІкег ргосейиге ґог 
Ікеіг зеіесІіоп із езІаЬіізкей Ьу Іке сиггепІ іедізіаІіоп.

4.4. А тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагй тау Ье опіу ап іпйіуійиаі. А тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагй тау поІ 
Ье а тетЬег оґ Іке МападетепІ Воагй апй / ог а тетЬег оґ Іке АийіІ СоттіІІее оґ Іке Сотрапу 
(кегеіпайег Іке “АийіІ Сошшійее”) аІ Іке зате Ііте.

4.5. Ап іпйіуійиаі теко тееІз Іке сгіІегіа апй гедиігетепІз езІаЬіізкей Ьу Іке Сотрапу'з АгІісіез оґ АззосіаІіоп 
апй / ог сиггепІ іедізіаІіоп тау Ье зеіесІей аз Іке ІпйерепйепІ БігесІог.

5. СКІТЕКІА ЕОК 8ЕЬЕСТІОМ ОЕ АРРЬІСА]ЧТ8 ЕОК ЕОКМАТІОМ ОЕ АСТІУЕ СОМРО8ГГІОМ 
ОЕ ТНЕ 8СТЕКУІ8ОКУ В О А ^  ОЕ ^8С “КНЕК8ОN СНР”

Такіпд іпІо ассоипІ Іке ґасІ ІкаІ ґог Іке ґиіі ітріетепІаІіоп оґ Іке тападетепІ ргосеззез Й8С 
“Ккегзоп СНР ” (кегеіпайег - Іке Сотрапу) каз а сопйіІіопаі йіуізіоп іпІо іпйіуійиаі йерагІтепІз, текіск 
сопзізІз оґ зиЬйіуізіопз апй / ог етріоуеез саггуіпд оиІ а сегІаіп ііпе оґ Ьизіпезз, йигіпд Іке сотреІіІіуе 
зеіесІіоп оґ іпйерепйепІ тетЬегз оґ Іке зирегуізогу Ьоагй, Іке соттіззіоп оп сотреІіІіуе зеіесІіоп 
(кегеіпайег -  Соттіззіоп) теііі Ье Ьазей оп Іке песеззіІу Іо зеіесІ іпйіуійиаіз ІкаІ теііі соіпсійе теіІк Іке 
тозІ орІітаі сотрозіІіоп оґ Іке зирегуізогу Ьоагй.

Тке тозІ орІітаі сотрозіІіоп о!" Іке зирегуізогу Ьоагй із Іке зіІиаІіоп текеп Іке ргоґііе (зресіаіІу, 
диаііґісайоп, апй ехрегіепсе) оґ Іке тетЬегз оґ Іке зирегуізогу Ьоагй асІіуіІу із соіпсійіпд теіІк Іке 
ргоґііе оґ Іке тетЬегз оґ Іке ехесийуе Ьойу. Іп Ікіз сазе, Іке 8ирегуізогу Воагй, аз а Ьойу ІкаІ такез 
аітозІ аіі кеу йесізіопз оґ Іке Сотрапу апй топіІогз Іке асйуійез оґ Іке ехесийуе Ьойу, теііі Ье тиск 
еазіег Іо ипйегзІапй Іке ресиііагіІіез оґ Іке Сотрапу аз а текоіе апй іІз іпйіуійиаі йерагІтепІз, Іо 
ипйегзІапй Іке іодіс оґ іпІегпаі ргосеззез іп Іке Сотрапу, апй ґиііу сопІгоі Іке ехесийуе Ьойу, іпсіийіпд 
іІз іпйіуійиаі тетЬегз. Ткиз, Іке 8ирегуізогу Воагй зкоиій іпсіийе (Іке тозІ ргеґегаЬіе орІіоп):

- 1 регзоп теіІк іедаі ейисаІіоп, диаііґісайоп оґ а іатеуег апй ехрегіепсе іп Іке ґіеій оґ согрогаІе, 
сіуіі апй / ог соттегсіаі іате, ог геіеуап! ґогеідп ог йотезІіс едиіуаіепІ;
- 1 регзоп теіІк есопотіс ейисаІіоп, диаіііїсайоп оґ ап есопотізІ, ассоипІапІ ог аийіІог апй 
ехрегіепсе іп ґіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд апй / ог аийіІіпд, ог 
геіеуап! ґогеідп ог йотезІіс едиіуаіеп! ;
- 1 регзопз теіІк Іескпісаі ейисаІіоп, диаііґісайоп оґ еіесІгісаі епдіпеег ог ротеег епдіпеег апй 
ехрегіепсе іп Іке ґіеій оґ еіесІгіс ротеег іпйизІгу, ог геіеуапІ ґогеідп ог йотезІіс едиіуаіепІ;
- 1 регзоп теіІк есопотіс ейисаІіоп, диаіііїсайоп аз а тагкеІег, заіез / ргосигетепІ тападег апй 
тагкеІіпд ехрегіепсе оґ епІегргізез апй/ог огдапігайоп оґ заіез / ригсказез, ог геіеуапІ ґогеідп ог 
йотезІіс едиіуаіепІ.
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Іп сазе ІкаІ Іке орІітаї сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї Гаіїз, Іке зеїесІіоп оГ сапгїйіаІез зкоиїгї 
Ье Ьазегї оп Іке ргіпсіріе оГ “Ггот Іке тоге ітрогіапі Іо Іке їезз ітрогіапі;” Моге ітрогІапІ із Іке ^огк 
ехрегіепсе оГ Іке сапгїйіаІе іп Іке агеаз геіеуапІ Іо Іке ргоіїїе оГ Іке тетЬегз оГ Іке ехесиІіуе Ьогїу 
(гїігесІогз), їезз ітрогІапІ із ^иа1іГіса і̂опз ап<і егїисаІіоп.

Іп зеїесііпд Ьу Іке сапгїйіаіе’з ехрегіепсе, Іке сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї зкоиїгї, іп 
депегаї, Ье огіепІегї ап<і кауе ехрегіепсе аІ ІеазІ іп Іке Гоїїо’шпд агеаз:
1. СогрогаІе, сіуії ап<і / ог соттегсіаї їа^.
2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипІіпд ап<і / ог аи<ііІіп§.
3. Ро^ег епдіпеегіпд ап<і іпГогтаІіоп Іескпоїодіез.
4. МагкеІіпд ап<і / ог огдапігаІіоп оГ заїез / ригсказез.

Іп зеїесІіпд Ьу Іке сапгїігїаіе’з ^иа1ііїса^іопз ап<і егїисаІіоп, Іке сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї 
зкоиїгї іпсїигїе а т іп іт и т  оГ:
- їа^уег;
- есопотізІ ог ассоипІапІ;
- епдіпеег.

СКІТЕКІА РОК 8ЕЕЕСТШС АРРЬІСАХТ8 ШТНШ ОNЕ СКООТ

Тке зеїесІіоп оГ аррїісапІз іп опе дгоир із Іке зеїесІіоп оГ опе оГ Іке аррїісапІз Ггот атопд Іке 
аррїісапІз ^ко кауе зате егїисаІіоп ^иаїіГісаІіоп), ехрегіепсе ап<і кпо^їегїде іп а рагІісиїаг іїеИ.

^кеп  сопзйіегіпд аррїісапІз’ гїоситепІз, Іке Гоїїо’шпд сгіІегіа аге сгисіаї Гог Іке скоозіпд Іке 
’шппег оГ сотреІіІіуе зеїесІіоп:

1. ШисаІіоп.
2. СотреІепсе, ехрегіепсе ап<і кпо^їегїде іп Іке геїеуапІ іїеМ.
3. ^огк  ехрегіепсе.
4. Ьапдиаде зкіїїз.

КЕОШКЕМЕХТ8 ТО РЕК8ОХ8 ^Н О  НАУЕ ЕХРКЕ88ЕБ ТНЕ БЕ8ІКЕ ТО ТАКЕ 
РАКТ IX ТНЕ СОМРЕТІТІУЕ 8ЕЬЕСТІОХ РОК ТНЕ РО8ІТІОХ8 ОР ІХБЕРЕХБЕХТ 

МЕМВЕК8 ОР ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ БОАКБ ОР РпГ8С КНГК8ОХ СНР”

1 Егіисаііоп апгі ЬідЬег 
егіисаііоп Іеуеі

2 Сепегаї і^иігешепіз

Риїї кідкег Іескпісаї, їедаї, есопотіс егїисаІіоп.
А МазІег оГ Визіпезз АгїтіпізІгаІіоп гїедгее шїї Ье ап 
агїуапІаде.

Тке регзоп ^ко каз ехргеззегї Іке гїезіге Іо рагІісіраІе іп Іке 
сотреІіІіуе зеїесІіоп Гог а розіІіоп оГ іпгїерепсіепІ тетЬег оГ 
Іке Зирегуізогу Воаггї оГ ^8С “Ккегзоп СНР” тизІ тееІ Іке 
Гоїїо’шпд сгіІегіа:

АЬзепсе оГ оиІзІапсііпд сопуісІіоп.

НопезІу, ітрагІіаїіІу ап<і ітрессаЬїе Ьизіпезз гериІаІіоп.

ХоІ Іо коИ еїесІегї розіІіопз ап<і поІ Іо Ье ап ойісіаї оГ риЬїіс 
аиІкогіІіез ап<і / ог їосаї зеїГ-доуегптепІ.

ХоІ Іо Ье а тетЬег оГ Іке зирегуізогу Ьоаггїз оГ тоге Ікап Гоиг 
їедаї епІіІіез аІ Іке зате Ііте.

Не ог зке із поІ ап<і каз поІ Ьееп ’шІкіп Іке ргеуіоиз йує уеагз 
оГ аГГіїіаІе регзоп оГ Іке зкагекоМегз ап<і / ог Іке Сотрапу ог а
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зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу апд / ог ап оГГісіаї оГ іке Сотрапу ог 
а зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу.

Не ог зке із поі гесеіуіпд апд кауе пеуег Ьееп гесеіуед іп іке 
разі а зідпіГісапі аддіііопаї гетипегаііоп Ггот іке Сотрапу ог а 
зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу, ехсері Гог іке Геез гесеіуед аз ап 
іпдерепдепі дігесіог.

Не ог зке каз поі апд каз поі кад зідпіГісапі Ьизіпезз геїаііопз 
т і к  іке Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу дигіпд іке їазі 
уеаг.

Не ог зке із поі, апд кауе пеуег Ьееп дигіпд іке ргеуіоиз ікгее 
уеагз, ап етріоуее оГ ап ехізііпд ог Гогтег іпдерепдепі аидііог 
оГ іке Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу.

Не ог зке із поі апд кауе пеуег Ьееп іке скаігтап ог тетЬег оГ 
іке ехесиііуе Ьоду оГ апоікег сотрапу ікаі із аГШіаіеН т і к  іке 
Сотрапу.

Ноі а сіозе тетЬег оГ іке Гатіїу оГ іке ехесиііуе ог тападіпд 
дігесіог ог регзопз тепііопед аЬоуе.

3 ^огк ехрегіепсе Оепегаї ^огк ехрегіепсе із поі іезз ікап 10 уеагз, іпсїидіпд
^огк ехрегіепсе іп тападетепі розіііопз - поі їезз ікап 3 уеагз.

РгеГегепсез шїї Ье діуеп іо сапдідаіез ’шік ^огк ехрегіепсе 
їіке тападегз ог дериіу кеадз оГ зепіог тападетепі іп ро^ег 
депегаііпд (епегду депегаііпд) сотрапіез Ьоік іп Пкгаіпе апд 
аЬгоад.

4 8соре оґ сотреіепсе іо Ье Ьеігї Согрогаіе, сіуії апд / ог соттегсіаї їа^.
Ьу а тетЬег оґ іЬе зирегуізогу Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд / ог аидіііпд.
Ьоаггі Ро^ег епдіпеегіпд апд іпГогтаііоп іескпоїодіез іп іке геїеуапі

Гіеїд.
Магкеііпд апд / ог огдапігаііоп оГ заїез / ригсказез.

5 Ьапдиаде зкіїїз Рїиепсу іп іке зіаіе їапдиаде, кпо^їедде оГ Гогеідп їапдиадез із
ап адуапіаде.

6 Ргоґеззіопа1 кпо^1егіде апгї Нпдегзіапдіпд іке депегаї ргіпсірїез оГ іке епегду зесіог із а
кп°^1егїде оґ 1едІ81аііоп тизі, апд кпо^їедде апд / ог ехрегіепсе іп іке епегду зесіог іп

іке Еигореап Ипіоп ’шїї Ье а зідпіГісапі адуапіаде.

Ехрегіепсе іп оріітігіпд Гіпапсіаї апд есопотіс асііуіііез, 
скапдез іп Ьизіпезз ргосеззез із а тизі.

Кпо^їедде оГ іке зігисіиге оГ іке ^коїезаїе Еїесігісііу Магкеі, 
іке ргіпсірїез оГ ііз орегаііоп апд геГогт рїапз.

Кпо^їедде оГ іке ргіпсірїез оГ іескпоїодісаї дізігіЬиііоп 
(ігапзтіззіоп) апд зиррїу оГ еїесігісііу.

Кпо^їедде оГ їедізїаііоп іп іке Гіеїд оГ еїесігісііу.
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Ехрегіепсе іп сотріех педоііаііопз ’шік риЬііс аиікогіііез апд 
іке ргіуаіе зесіог із а тизі, апд ехрегіепсе іп педоііаііпд ’шік 
гедиіаіогз апд / ог соипіеграгііез апд / ог іпуезіогз ш ік іке ЕИ 
шіі Ье ап адуапіаде.

7 Маіп диііез іо Ье регіогтед Ьу 
ап арріісапі іп іЬе сазе оґ 
етріоутепі

Макіпд десізіопз оп іззиез ікаі, ассогдіпд іо іке Сотрапу'з 
Агіісіез оГ Аззосіаііоп, аге шікіп іке сотреіепсе оГ іке 
8ирегуізогу Воагд, іпсіидіпд оп іззиез оГ діуіпд сопзепі іо 
ігапзасііопз.

Сопігоі оГ герогііпд оп іке регГогтапсе оГ іке ехесиііуе Ьоду оГ 
іке Сотрапу.

Епзигіпд іке еГГесііуе орегаііоп оГ іке іпіегпаі сопігоі апд аидіі 
зузіет.

Епзигіпд а ігапзрагепі заіез / ргосигетепі зузіет апд 
топііогіпд ііз асііуіііез.

Ітріетепіаііоп оГ іке зігаіеду оГ тодегпігаііоп оГ іке 
Сотрапу’з Гіхед аззеіз, іпсіидіпд тодегпігаііоп оГ пеі^огкз.

Ргоуідіпд ап еіесігопіс доситепі тападетепі зузіет.

Ореппезз, соорегаііоп апд рагіпегзкір ’шік риЬііс аиікогіііез 
апд іосаі доуегптепіз апд ргіуаіе Ьизіпезз, іке аЬііііу іо 
соттипісаіе еГГесііуеіу апд таке риЬііс зреескез.

Ргерагаііоп оГ іопд-іегт, тедіит-іегт апд зкогі-іегт ріапз оГ 
іке сотрапу апд ікеіг ітріетепіаііоп.

Асііуе соорегаііоп ’шік гедиіаіогу аиікогіііез іо епзиге ап 
адедиаіе іеуеі оГ іагіГГз апд геуепиез.

ТгапзГогтаііоп оГ іке сотрапу іпіо а тодегп сотрапу ’шік 
еШсіепі Ьизіпезз ргосеззез (геуіе^ апд оріітігаііоп оГ Ьизіпезз 
ргосеззез), оріітаі огдапігаііопаі зігисіиге апд зіайїпд, 
еГГесііуе іпіегпаі гиіез, роіісіез апд ргоседигез.

Сопзіапі аііепііоп іо іке іескпісаі сопдіїіоп оГ Іке сотрапу’з

Ехрегіепсе ^огкіпд ш ік сгедіі апд Гіпапсіаі іпзіііиііопз, Гогеідп 
іпуезіогз ог іоапз ш іі Ье ап адуапіаде.
Сопігоі оуег іке асііуіііез оГ іке ехесиііуе Ьоду оГ іке Сотрапу, 
дерепдіпд оп іке зсоре оГ сотреіепсе оГ іке тетЬег оГ іке 
зирегуізогу Ьоагд.
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ргодисііоп ґасіііііез, ікеіг деуеіортепі апд тодетігакоп, 
ітргоуетепі апк таіпіепапсе оГ Іке сотрапу’з ґасіііііез.

8 Макіпд еїїесііуе гіесізіопз АЬііііу іо зоіуе сотріех ргоЬіетз іп іке іітііед ііте, аЬііііу іо
теогк аі тиііііазкіпд, зеіііпд доаіз, ргіогіііез апд диідеііпез, 
аЬіІіІу іо теогк теіік іагде таззез оґ іпкогтаііоп.

9 Регзопаї и̂а1Ше$ Бізсірііпе апд зузіетаііс, діріотасу апд ЙехіЬііііу, зеіґ-
огдапігаііоп апд деуеіортепі огіепіаііоп, іппоуаііоп апд 
сгеаііуііу, аЬііііу іо теогк іп зігеззґиі зііиаііопз.

6. ТКАN8IТIОNА^ ГШАЬ РКОУІ8ІО^

6.1. Іп сазе оґ ашепдшепіз іо іке іедізіаііоп оґ Икгаіпе апд іп сазе оґ дізсгерапсіез Ьеітеееп іке погтз оґ зиск 
іедаі асіз апд іке погтз оґ ікіз Кедиіаііоп, ікіз ргоуізіоп зкоиід Ье аррііед іп а рагі текіск доез поі 
сопігадісі іке погтз оґ зиск погтаііуе іедаі асіз.

6.2. Іґ, дигіпд а сегіаіп регіод оґ ііте, опе оґ іке зкагекоідегз оґ іке Сотрапу із / теііі Ье а зіаіе гергезепіед Ьу 
іке аиікогкед Ьоду, ікіз ргоуізіоп зкаіі орегаіе / асі іп а рагі текіск доез поі сопігадісі іке іедізіаііоп оп 
тападетепі оґ зіаіе согрогаіе гідкіз, апд погтз оґ погтаііуе іедаі асіз оп іззиез оґ тападетепі оґ зіаіе 
согрогаіе гідкіз аге / теііі ргеуаіі оуег іке ргоуізіопз оґ ікіз Кедиіаііоп.

6.3. Такіпд іпіо ассоипі іке ргоуізіопз оґ сіаизе 6.2 оґ ікіз Кедиіаііоп, іґ, дигіпд а сегіаіп регіод оґ ііте, опе оґ 
іке зкагекоідегз оґ іке Сотрапу із / теііі Ье гергезепіед Ьу аиікогігед Ьоду оп Ьекаіґ оґ іке зіаіе апд іке 
зіаіе-отепед зкагез теііі Ье десідед оп ікеіг ргіуаііхаііоп, ікіз Кедиіаііоп із орегаіе / теііі орегаіе іп іке рагі 
ікаі доез поі сопігадісі іке іедіз іаііоп оп ргіуаіітаііоп, апд іке погтз оґ іедаі асіз оп ргіуаіігаііоп іззиез аге / 
теііі ргеуаіі оуег іке ргоуізіопз оґ ікіз Кедиіаііоп.
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Додаток ]
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за ЄДРП О У
Територія ХЕРСОНСЬКА ~~ ' ” за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарю вання А кціонерне товариство за КОПФ Г
Вид економічної діяльності П остачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД
Середня кілі,кість працівників 1 445
Адреса, телефон Херсонська область, м. Х ерсон, Бернелавське шосе, буд.! 352442
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
\?2 ). грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами ф інансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовим стіш) 
на 31 грудня 2019 р.

кода
20Ї9 | ! 2 | З І

00131771 
6510336300 

230

V

Форми Л°1 Код зя Д К У Д Г 1801001

А К Т И В
Код

рядка
Ня початок 

звітного періоду
Па кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні гостини
Нематеріальні активи 1000 2 078 1 630

мсриісіїн вартість 1001 2 421 2 425
накопичена амортизація 1002 ■ 343 795

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби 1010 121 622 116 579

нершена вартість 1011 2 526 655 2 541 013
тцос 1012 2 405 033 2 424 434

Інвестиційна нерухомість 1035
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 . -

Довгот ірєкопі біологічні активи 1020 -
1 Іервіспа вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 -
Док;осгроконі фїнанооиі інвестиції: 

які обліковуються методом участі в капіталі

Ш111И.Ч [ПДПрИСМСТИ 1030
піші фінансові інвестиції 1035 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 136 136
Відстрочені податкові активи 1045 8 132 5 021
ЇЗдвіл 1050 - -
Відстрочені аквізішійні витрати 1060 -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 -
Інші необоротні активи 1090 18 577 18 435
У сього л .і розділом І 1095 150 545 141 801

П. Оборотні активи
Запаси 1100 22 591 18 916
Виробничі запаси 1101 22 591 18 916
Незавершене виробництво 13 02 -
Готова продукція 11 03 -
Товари 1 104 -
! Блочні біологічні активи 1110
Де ІІСЛИГИ М£рЄСТра.ЧуЧ№1(ііЯ 1115 - -
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 214 015 219 338
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 І 515 2 232
з бюджетом 1135 7 597 246
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5^2 31 095
Поголи: фінансові інвестиції 1160
1 роїш та їх еквіваленти 1165 1 281- 3 915 '
3 отшкі-і 1166 52 -
Рахунки в банках 1167 1 269 3 915
Пвтрати майбутніх періодів 1170 - 32
Частка переетраховкка у страхових резервах 1180 - -
у тому ЧИСЛІ 10
рс^срічт: ДОШ ОС ІрОКОЬНХ 'КЮОІГ НЗУЇІЬ

1181

рсзсртіх збитків або ршсрках належних іїнплаг 11 82
резервах незароблсинх премій 1 1 83



інших страхових резервах 1184 !
Імні» оборотні активи 1190 99 783 101 446
Усного за розділом П 1195 385 304 377 220

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, ти групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 535 849 519 021

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець і 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зарессіровямий (пайовий) капітал 1400 29 742 29 742
Внески до її ста реєстрованого статутного капіталу7 1401 -
Капітал у дооцінках 1405 16 746 14 093
Додатковий к а у і і та д 1410 44 896 44 606
Емісійний дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 195 195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (466 952) (491 845)
Неоплачений капітал 1425 ( '  .) ( '  )
Вилучений капітал 1430 с - ) ( ‘ )
Інші резерви 1435 - -
Усього та розділом І 1495 (375 373) (403 209)

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 -
Пенсійні зобов'язання 1505 -
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 -
Благодійна допомога 1526 -
Страхові резерви 1530 -
V т о м у  ч и с л і:

репери довгострокових зобов'язань
1531 “

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 -
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом П 1595 - -

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 -
Векселі видані 1605 -
Поточна кредиторська заборгованість за; 

довгостроковими зобов’язаннями 1610 . .

товари, роботи, послуги 1615 702 317 701 444
розрахунками з бюджетом 1620 10 423 12 665
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 834 1 481
розрахунками зі страхування 1625 2 524 3 529
розрахунками з оплати праці 1630 13 925 13 521
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 14 739 1 320
Погонна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -

Поточні забезпечення 1660 2 785 3 142
Доходи майбутніх періодів 1665 2 557 2 140
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - •
Інші поточні зобов'язання 1690 161 952 184 469
Усього за розділам Ш 1695 911 222 922 230

IV, Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття / 7

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фоіїду 1800 -

‘ _______________ 1900 535 849 519 021

Керівник
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Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" _____________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019 | 12 [“ "ЗІ

00131771

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
р идка

За звітний 
період

За аналогічним 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 345 485 413 543
Ч ист і за р о б л ен і с т р а х о в і п р е м ії 2 0 1 0 - -

п р е м ії  п ід п и са н і, в а л о в а  с у м а 2011 - -
прем ії, п е р е д а н і у  п е р е с т р а х у в а н н я 2 0 1 2 - -
зл іш а  р е з е р в у  н є з а р о б л е н и х  п р ем ій , в а л о в а  су м а 20 1 3 - -
зм ін а  ча ст к и  п е р е с т р а х о в и к ів  у  р е з е р в і н є з а р о б л е н и х  
п р ем ій

2 0 1 4 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 431 032 ) ( 479 307 )
Ч ист і п о н е с е н і зб и т к и  за  с т р а х о в и м и  в и п л а т а м и 2 0 7 0 - -
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( 85 547 ) ( 65 764 )

Д о х ід  (ви т р а т и ) в ід  зм ін и  у  р е з е р в а х  д о в го с т р о к о в и х  
зобов ’я за н ь

2 1 0 5 - -

Д о х ід  (ви т р а т и ) в ід  зм ін и  ін ш и х  с т р а х о в и х  р е з е р в ів 2 1 1 0 - -
зм и ю  ін ш и х  с т р а х о в и х  р е з е р в ів ,  в а л о в а  с у м а 2111 - -
зм іна  ч а ст к и  п е р е с т р а х о в и к ів  в ін ш и х  с т р а х о в и х  р е з е р в а х 21 1 2 - -

Інші операційні доходи 2120 116 638 6 819
V т о м у  числі:
д о х ід  в ід  зм ін и  в а р т о с т і а к т и в ів , я к і о ц ін ю ю т ь с я  за  
сп р а ве д ли во ю  в а р т іс т ю

2121

д о х ід  в ід  п е р в іс н о г о  в и зн а н н я  б іо л о г іч н и х  а к т и в ів  і 
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї п р о д у к ц і ї

21 2 2 -

д о х ід  в ід  в и к о р и с т а н н я  к о ш т ів , в и в іл ь н е н и х  в ід  
о п о д а т к у в а н н я

2123 -

Адміністративні витрати 2130 ( 25 489 ) ( 26 164 )
Витрати на збут 2150 ( 5 100 ) ( 4 723 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23 269 ) ( 7 883 )

V т о м у  числі:
ви т р а т и  від  зм ін и  в а р т о с т і а к т и в ів , я к і о ц ін ю ю т ь с я  за  
сп р а ве д ли во ю  в а р т іс т ю

2181

ви т р а т и  від  п е р в іс н о г о  в и зн а н н я  б іо л о г іч н и х  а к т и в ів  і 
с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї п р о д у к ц і ї

2 1 8 2 -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 22 767 ) ( 97 715 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -

Інші доходи 2240 1 158 1 374
г т о м у  числі:
д о х іо  в ід  б л а г о д ій н о ї д о п о м о ги

2241 -

Фінансові випрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 2 826 ) ( 3 113 )
П р и б у т о к  (зб и т о к ) в ід  в п л и в у  ін ф л я ц і ї  п а  м о н е т а р н і с т а т т і 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
збиток 2295 ( 24 435 ) ( 99 454 )

Витрати (дохід) з податку' на прибуток 2300 (3111) (835)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності П І С Л Я  

оподаткування
2305 * -

Чистин фінансовий результат: 
прибуток 2350
збиток 2355 ( 27 546 ) ( 100 289 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналої іншій 
період

попереднього
року

І 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний ДОХІД 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (27 546) (100 289)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва с т атті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 348 172 400 473
Витрати на оплату праці 2505 70 819 72 118
Відрахування на соціальні заходи 2510 15 582 15 354
Амортизація 2515 20 002 16 827
Інші операційні витрати 2520 29 935 12 763
Разом 2550 484 510 517 535

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналої іншій 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 .

Дивіденди на одну-' просту акцію ^ , 2650 - -

РОВОВОИ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

МАЗИЛО ОЛЕНА ПАВЛІВНА



Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” за ЄДРПОУ

КОДИ
2019 12 31

00 131771
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (лі прямим методом)
лі Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух кошті» у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 367 892 329 814
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 20 690 46 279
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН 19 924 46 257
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19 249 52 254
Надходження від повернення авансів 3020 235 8
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 . 50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 159 25
Надходження від операційної оренди 3040 302 299
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 ’ ■

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 -
Інші надходження 3095 4 281 4 521
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 276 984 ) ( 309 957 )
Праці 3105 ( 58 438 ) ( 44 807 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 948 ) ( 13 094
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 29 430 ) ( 28 454
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 13 282 ) ( 16 859 )

Витрачання на оплату' зобов'язань з інших подати в і зборів 3118 ( 16 148 ) ( 11 595
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9 933 ) ( 15911 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 266 ) ( 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 456 ) ( 12 599
Чистий рух кошті» віл операційної діяльності 3195 22 353 8 214

II. Ру х кошті» у результат і інвестиційної діяльност і
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:

і ■1 відсотків 3215
дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - -

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 98 -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (  - ) ( - )
необоротних активів 3260 (  19817 ) ( 31435 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( 1

Інші платежі 3290 ( - ) (  - 1
Чиє пій рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -19 719 -31 435

I I I .  Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 . .
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  -  )
Погашення позик 3350 - -

Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) (  -  )

Витрачання на придбання частіш в дочірньому 
підприємстві 3370

(  ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2 634 -23 221
Залишок коштів на початок року 3405 1 281 24 502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 3 915 1 281

К с р іш іп р ^ р А Г ^
/  Ч  .сРСОНСАІ^
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І Іілприсмсгво АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"________________

(найменування)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31

за ЄДРГІОУ 00131771

Звіт про власний капітал 
іа Рік 2019

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

-  ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

д о 
пла

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок 
року 4000 29 742 16 746 44 896

/

195 (466 952) (375 373)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005

1

Виправлення помилок 4010 - -

Інші зміни 4090 * - - - - - - -

Скормгований зали
шок на початок року 4095 29 742 16 746 44 896 195 (466 952) - - (375 373)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (27 546) (27 546)

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110

: Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інстр'ментів 4112 - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 -

Частка іншого сукупного 
д о х о д у  асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету' 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку' 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 -

Погашення заборго
ваності з капітал}- 4245 -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - .

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - .

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -

Зменшенні! номіналь
ної вартості акцій 4280 - -

Інші зміни в капіталі 4290 (2 653) (290) 2 653 (290)

Придбанші (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 (2 653) (290) (24 893) (27 836)

Залишок на кінець 
року 4300 29 742 А  

/ /
^  14 093 44  606 195 (491 845) (403 209)

РОВОВОЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

МАЗИЛО ОЛЕНА ПАВЛІВНА



А Т «Х ер со н ська  т еплоелект роцент раль»  
ф інан совий  зв іт  за  2 0 1 9 р ік

Примітки до фінансової звітності АТ «Херсонська 
теплоелектроцентраль» за 2019 рік.

1. Загальна інформація

Акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі -  
Компанія) засноване та продовжує свою діяльність відповідно до діючого 
законодавства України та є правонаступником щодо всіх прав та зобов’язань 
Приватного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» і 
зареєстровано відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію дата та 
номер запису: 20.06.2002 № 14991200000000542.

Місцезнаходження: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, будинок № 1.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про 

підприємство - НПр://\у\у\уТес.кз.иа/.
Адреса електронної пошти -  баїа@іес.кЬег5оп.иа .
Основними видами діяльності Компанії за КВЕД-2010 є:
35.30 - постачання пари , гарячої води та кондиційованого повітря;
35.11 -  виробництво електроенергії;
42.21 -  будівництво трубопроводів.
Господарська діяльність Компанії схильна до сезонних коливань, пік 

попиту на теплову та електричну енергії припадає на перший і четвертий 
квартали року. Продукція Компанії є предметом державного регулювання цін 
(тарифів). Результати діяльності Компанії в значній мірі залежать від цінової 
та соціальної політики Держави відносно цін на комунальні послуги 
(постачання теплової енергії).

Цей фінансовий звіт відображає поточну оцінку керівництвом впливу 
ведення бізнесу на господарські операції і фінансове становище 
підприємства. В майбутньому умови бізнесу можуть відрізнятися від оцінки 
керівництва.

2. Основа для підготовки

а) Відповідність МСФЗ.
За всі звітні періоди, закінчуючи 2011 роком, Компанія складала 

фінансову звітність у відповідності з національними Положеннями 
(Стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).

З 01.01.2012 року в Україні передбачений обов’язок публічних 
акціонерних товариств подавати фінансову звітність, складену відповідно до 
Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), тому з цієї дати 
Компанія перейшла на облік та фінансову звітність, основою яких є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Цей фінансовий звіт підготовлений відповідно до Міжнародних 
Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ) з урахуванням вимог щодо форм та

http://www.tec.ks.ua/
mailto:data@tec.kherson.ua
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складу звітів, встановлених українським законодавством з додатковим 
розкриттям інформації, що не міститься безпосередньо в фінансових звітах, 
але подання якої є обов’язковою за МСФЗ.

(б) Функціональна валюта та валюта звітності
Національна валюта України -  українська гривна (ПАН), яка є 

функціональною валютою Компанії.

(в) Діяльність підприємства
Фінансовий звіт підготовлений на основі припущення безперервності 

діяльності.
За 2019 рік Компанія отримала збиток у сумі 27546 тис.грн.
Компанія не припиняє фінансуватися та продовжує діяльність на 

безперервній основі. Виходячи з цього керівництво впевнено, що Компанію 
можна признати безперервно діючою. На цьому принципі заснована 
підготовка фінансового звіту.

(г) Використання оцінок.
Для підготовки даного фінансового звіту керівництво застосовує 

оцінки і принципи формування статей активів та пасивів, їх розкриття 
відповідно до МСФЗ.

3. Суттєва облікова політика та основні принципи бухгалтерського 
обліку.

При підготовці фінансового звіту застосовуються принципи:
-  послідовності подання класифікації статей у фінансових звітах;
-  достовірності фінансового стану, фінансових результатів та грошових 

потоків;
-  повноти в усіх суттєвих аспектах;
-  нейтральності, тобто вільності від упереджень;
-  обачливості;
-  відображення економічної сутності операцій, інших подій або умов, а 

не лише юридичної форми;
-  згортання статей доходів і витрат по подібним (однаковим) операціям 

прибуток (збиток) від яких не є суттєвим;
-  розкриття порівняльної інформації у відношенні до попереднього 

періоду.

3.1 Операції в іноземній валюті.
У звітному періоді операції в Іноземній валюті не здійснювались.

3.2 Термін корисного використання основних засобів. Об’єкти 
основних засобів відображаються по первісній вартості за мінусом 
накопленої амортизації. Амортизація нараховується на протязі терміну
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корисного використання. Термін корисного використання оснований на 
оцінках керівництва того періоду, на протязі якого актив буде приносити 
прибуток. Терміни періодично можуть переглядатись на предмет подальшої 
відповідності.

3.3 Основні засоби
В склад основних засобів в Компанії зараховуються матеріальні 

об’єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні 
товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей протягом більше 
одного року.

Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну 
придбання чи створення, прямі витрати на доставку до місця використання та 
інші витрати пов’язані з доведенням об’єкту основного засобу до робочого 
стану.

Об’єкти основних засобів обліковуються за собівартістю мінус будь- 
яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення 
корисності.

Подальші витрати понесені з метою заміни компоненту об’єкта 
основних засобів, який обліковується окремо та витрати в результаті яких 
очікується отримання економічної вигоди в майбутньому (як такі: 
реконструкція, модернізація) підлягають капіталізації.

Всі інші витрати (техобслуговування, поточний ремонт, інші) 
визнаються витратами поточного звітного періоду в якому вони були 
понесені.

Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається 
після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на 
систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації лінійним 
методом. Для розподілу кожна частина об’єкту основних засобів, 
собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об’єкта, 
амортизується окремо.

Встановлені терміни корисної експлуатації (термін експлуатації):
будівлі і споруди 20 років;
машини та устаткування 7 років;
інші об’єкти 4 роки.

Незавершене будівництво обліковується по первісній вартості.

3.4 Нематеріальні активи
В склад нематеріальних активів зараховуються немонетарні активи, які 

не мають фізичної субстанції та мається можливість їх ідентифікації, 
контролю над ресурсом та є існування майбутніх економічних вигід від їх 
використання.

Нематеріальні активи визнаються в балансі по сумі всіх витрат на їх 
придбання чи створення.

Витрати, понесені під час використання або переміщення 
нематеріального активу, не включаються до балансової вартості цього
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активу, якщо вони не принесуть майбутньої економічної вигоди. Після 
первісного визнання нематеріальний актив відображається в обліку за його 
собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 
накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріального активу нараховується лінійним методом виходячи з терміну 
корисного використання нематеріального активу, який встановлюється 
окремо по кожному об’єкту при визнанні. При визнані нематеріального 
активу з невизначеним терміном корисного використання амортизація не 
нараховується.

3.5 Інвестиційна нерухомість.
Нерухомість визначається інвестиційною, якщо вона находиться у 

власності і результатом її використання є дохід у вигляді орендних платежів 
або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Первісна оцінка здійснюється по первісній вартості, включаючи 
витрати по придбанню. Подальші витрати після визнання об’єкту 
інвестиційної нерухомості відносяться на витрати поточного періоду, якщо 
вони не дають економічної вигоди в майбутньому.

Облік інвестиційної нерухомості здійснюється по собівартості 
відповідно до вимог МСБО 16 (собівартість мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності).
В звітному періоді Компанія виступає орендодавцем щодо окремих площ, 

розташованих в об’єктах нерухомості, що використовуються нею у 
виробництві та для адміністративних цілей. Зазначена нерухомість є 
зайнятою власником і не класифікується як об’єкт інвестиційної нерухомості.

3.6 Зменшення корисності.
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку основних засобів, 

нематеріальних активів, інвестицій, на наявність ознаки того, що корисність 
активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка 
суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливій вартості за 
мінусом витрат на продаж. Збитки від знецінення відносяться до витрат 
поточного періоду.

При наявності ознак, що визнані раніше збитки від знецінення активів 
більше не існують чи зменшились, розраховується сума відшкодування, на 
яку збільшується вартість активу зі сторнуванням раніше відображених 
збитків в поточному періоді.

3.7 Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи і фінансові зобов’язання в балансі тоді і 

тільки тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо цих 
інструментів.

Компанія припиняє визнання фінансового активу, коли строк дії 
контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, або 
він передає фінансовий актив другій стороні не зберігаючи при цьому над ним
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контроль, чи передає значну частину всіх ризиків чи винагород за актив. 
Звичайні покупка та продаж фінансових активів зараховуються в день продажу, 
тобто на дату, яку Компанія сама визначила для покупки чи продажу активу.

Компанія вилучає фінансове зобов'язання (або частину фінансового 
зобов'язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли його 
погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у контракті, виконано, 
анульовано або строк його дії закінчується.

Фінансові активи і фінансові зобов’язання згортаються в звіті про 
фінансовий стан з відображенням чистої суми в випадках коли Компанія має 
юридично забезпечене право на таке згортання визнаних сум і має намір 
погасити зобов’язання на нетто основі, чи реалізувати активи і одночасно 
погасити зобов’язання.

Відповідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
фінансові активи класифікуються на наступні категорії:

-  фінансові активи чи фінансове зобов’язання за справедливою вартістю, 
з відображенням переоцінки через прибуток чи збиток;

-  фінансові активи, переоцінені по справедливій вартості через прибуток 
чи збиток;

-  позики та дебіторська заборгованість;
-  інвестиції, утримувані до погашення;
-  фінансові активи, доступні для продажу.

Непохідні фінансові інструменти первісно визнаються по справедливій 
вартості включаючи прямі операційні витрати, окрім описаних нижче. 
Наступні оцінки непохідних фінансових інструментів відбуваються на умовах 
описаних нижче

Фінансові активи чи фінансове зобов’язання за справедливою вартістю.
з відображанням переоцінки через прибуток чи збиток 

Фінансовий актив відноситься до фінансового активу за справедливою 
вартістю з відображанням переоцінки через прибуток чи збиток, якщо він 
класифікується як утримуваний для продажу і являється таким після 
первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються по справедливій 
вартості через прибуток чи збиток, якщо Компанія управляє такими 
інвестиціями і приймає рішення про покупку чи продаж на основі 
справедливої вартості у відповідності з прийнятим управлінням ризиками чи 
інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати , які мають 
відношення до проведення угоди визнаються в прибутках чи збитках по мірі 
виникнення. Фінансові активи, переоцінені по справедливій вартості через 
прибуток чи збиток, оцінюються по справедливій вартості. Відповідні зміни 
визнаються прибутками чи збитками.

Позики та дебіторська заборгованість 
Позики та дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з 

фіксованими чи визначеними сплатами, які не котируються на активному 
ринку. Після первісного їх визнання позики і дебіторська заборгованість
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обліковуються по амортизаційній вартості з використанням ефективної 
процентної ставки за вирахуванням резерву від знецінення. Амортизована 
вартість розраховується з врахуванням скидок чи премій які виникли при 
придбанні, включаючи комісійні, які являються невід’ємною частиною 
ефективної процентної ставки та затрат по здійсненню угод. Доходи та 
витрати, які виникли в результаті того, що актив перестав визнаватись у 
фінансовій звітності, при знеціненні і нарахуванні амортизації, визнаються в 
звіті про фінансові результати за відповідний період.

При первісному визнанні позики видані обліковуються по справедливій 
вартості виданих коштів, яка визначається з використанням ринкових 
процентних ставок на подібні Інструменти, у випадку якщо вони значно 
відрізняються від процентної ставки по виданій позиці. В майбутньому 
позики оцінюються по амортизованій вартості з застосуванням метода 
ефективного відсотку. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів і 
сумою погашеного займу відображається як відсотки отримані на протязі 
терміну, на який видавалася позика. Амортизована вартість розраховується з 
урахуванням будь яких витрат пов’язаних з здійсненням операції та будь- 
якого дисконту чи премії при погашенні.

Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати 
звіту про фінансовий стан, включаються в склад необоротних активів.

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів включають баланс 
готівкових коштів та депозити до вимоги. Заборгованості банку, які підлягають 
оплаті на вимогу і формують невід’ємну частину управління грошовими 
коштами з метою формування звіту про рух грошових коштів включаються як 
компоненти грошових коштів.

Інвестиції, утримувані до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення цінні папери, 

такі фінансові інструменти класифікуються як утримувані для погашення. 
Утримуванні до погашення фінансові активи первісно визнаються по 
справедливі вартості з урахуванням витрат які напряму пов’язані з проведенням 
угоди. Після первісного визнання фінансові активи утримувані до погашення 
оцінюються по амортизованій вартості з застосуванням метода ефективного 
відсотку за вирахуванням витрат від знецінення.

Фінансові активи, доступні для продажу.
Інвестиції Компанії в акції та цінні боргові папери класифікуються як 

фінансові активи доступні для продажу. Після первісного визнання вони 
оцінюються по справедливій вартості. Для фінансових активів у вигляді 
цінних паперів визнання збитків від зниження вартості визнається в прибутку 
або збитку.

Справедлива вартість
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Очікувана справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань 
визначаються з використанням інформації про ринки і відповідні методи 
оцінки. Проте, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки 
справедливої вартості також виникає необхідність у кваліфікованому висновку. 
Відповідно, при оцінці не обов’язково вказувати суму, яку можна реалізувати 
на діючому ринку. Використання різних маркетингових досліджень і 
припущень чи методів оцінки може значною мірою вплинути на припущену 
справедливу вартість.

Фінансові активи і фінансові зобов’язання Компанії включають грошові 
кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську 
заборгованість інші зобов’язання та позики. Облікова політика по їх визнанню 
та оцінці розкривається у відповідних розділах Приміток.

На протязі року Компанія не використовувала ніяких фінансових 
деривативів, процентних свопів та форвардних контрактів для зменшення 
валютних чи процентних ризиків.

Непохідні фінансові зобов’язання
Станом на 31.12.2019 Компанія не мала фінансових зобов’язань, які 

могли бути віднесені в категорію переоцінених по справедливій вартості через 
прибуток чи збитки.

Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні 
зобов’язання, які первісно визнаються по справедливій вартості подалі 
обліковуються по амортизаційній вартості з використанням метода ефективної 
процентної ставки. Процентні зобов’язання, які підлягають сплаті по поточним 
короткостроковим зобов’язанням, обліковуються в складі зобов’язань в балансі І 
в компоненті фінансових витрат в звіті про фінансові результати.

3.8 Фінансові інвестиції
Довгострокові інвестиції класифікуються як не поточні активи І їх 

облік ведеться за справедливою вартістю.

3.9 Запаси
До запасів відносяться активи в формі сировини і матеріалів, які 

призначені для виробництва, товару, який утримується для продажу в ході 
звичайної діяльності, а також готова вироблена продукція та незавершене 
виробництво.

В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати 
на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх 
місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого 
використання.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного 
мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими 
органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і 
розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
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До змінних виробничих витрат відносяться непрямі витрати на 
виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу 
виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на 
оплату праці. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну 
одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих 
потужностей.

До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі 
витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними, незалежно 
від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і 
обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління 
цехів. Для розподілу постійних накладних витрат використовується показник 
нормальної потужності.

Витрати на виробництво кожного виду продукції визначаються окремо, 
шляхом розподілення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподілу. База 
розподілу при комбінованому виробництві електричної та теплової енергій -  
коефіцієнт використання умовного палива.

Застосовування методів оцінки запасів при вибутті:
-  при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому

вибутті по собівартості перших за часом надходження (ФІФО);
-  при продажу продукції в їдальні - роздрібних цін.

В фінансовій звітності запаси відображаються за меншою з двох 
величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

3.10 Резерв на зменшення вартості дебіторської заборгованості
Резерв зменшення вартості дебіторської заборгованості за відпущену 

теплову енергію створюється Компанією на основі класифікації дебіторської 
заборгованості з застосуванням коефіцієнту сумнівності. По іншим 
операціям безпосередньо по кожному дебіторові, виходячи з його 
платоспроможності.

ЗЛІ Виплати працівникам
Компанія створює забезпечення короткострокових виплат працівникам, 

такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення для оплати щорічних 
відпусток. Нарахування забезпечення проводиться щомісячно.

3.12 Визнання доходів і витрат
Продаж товару
Дохід від продажу товарів визнається в разі, коли Компанія передає 

покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар; суму 
доходу можна достовірно оцінити; є ймовірність, надходження економічної 
вигоди, пов’язаної з операцією.

Собівартість реалізованого товару визнається з одночасним визнанням 
доходу та дебіторської заборгованості.

Надання послуг
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Дохід від надання послуг Компанією визнається виходячи зі ступеня 
завершеності операції по наданню послуг; суму доходу можна достовірно 
оцінити; є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з 
операцією, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у 
звітному періоді підписання акту наданих послуг (виконаних робіт).

Сума витрат, понесених до певної дати, включає тільки ті витрати, які 
відображають фактично надані послуги на цю саму дату з одночасним 
визнанням доходу від надання послуг.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони 
були понесені.

3.13 Державні субсидії
Державні субсидії визнаються, якщо мається обґрунтована впевненість 

у тому, що вони будуть отримані, і що всі супутні умови будуть виконані. 
Якщо субсидія видана з метою фінансування певних витрат, вона визнається 
як дохід у тих же періодах, що і відповідні витрати, які вона повинна 
компенсувати, на систематичній основі. Якщо субсидія видається на 
покриття збитків, що зазнала Компанія внаслідок державного регулювання, в 
тому числі цін (тарифів), дохід визнається в період надходження коштів або 
інших вигід. Якщо субсидія видана з метою фінансування активу, то вона 
визнається як відстрочений дохід та реалізується в доході щорічно рівними 
частками протягом передбачуваного строку корисного використання 
відповідного активу. У випадках, коли Компанія отримує субсидії в 
немонетарній формі, актив і субсидія враховуються в валових сумах за 
номінальною вартістю і відображаються у звіті про прибутки і збитки 
щорічно рівними частинами протягом передбачуваного строку корисного 
використання відповідного активу. Якщо позики або аналогічні субсидії 
надаються державою або пов’язаними з ним організаціями за процентною 
ставкою нижче діючої ринкової ставки, вплив такої сприятливої процентної 
ставки вважається додатковою державною субсидією.

3.14 Фінансові доходи і витрати
Фінансовий дохід включає прибуток, отриманий від боргових цінних 

паперів.
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти за 

користування кредитами отриманими, та інші витрати підприємства, 
пов'язані із запозиченнями, збитки від зниження ціни окремих фінансових 
активів, в тому числі інвестицій.

3.15 Витрати на позики
Компанія проводить капіталізацію витрат на позики, які безпосередньо 

відносяться до придбання, будівництва та створення кваліфікованого активу 
як частина собівартості цього активу. Актив визнається кваліфікованим, 
якщо він потребує часу для підготовки його використання за призначенням
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більше трьох місяців. Інші витрати на позики визнаються фінансовими 
витратами в періоді, у якому вони були понесені.

3.16 Процентні кредити та позики
Всі кредити та позики при первісному визнанні обліковуються по 

справедливій вартості отриманої суми грошових коштів за вирахуванням 
витрат, пов’язаних з отриманням кредитів. Після первісного визнання 
процентні кредити та позики, які видані терміном більше ніж на 12 місяців 
оцінюються по амортизованій вартості з застосуванням метода ефективної 
ставки відсотку. Витрати відображаються в складі прибутку (збитку) в процесі 
амортизації та нарахування витрат за відсотками.

3.17 Оренда
Передача в оренду основних засобів в Компанії класифікується як 

операційна - за Компанією зберігаються всі ризики і вигоди. Нараховані 
орендні платежі визнаються доходами періоду, за який вони нараховані. 
Нарахована лінійним методом амортизація зданих в оренду основних засобів 
(частини приміщень) визнається витратами періоду.

3.18 Податок на додану вартість.
Відповідно до законодавства України компанія є платником податку 

на додану вартість (далі - ПДВ), як по загальному оподаткуванню так і по 
спеціальному режиму. Особливість оподаткування податком на додану 
вартість полягає в тому, що сума ПДВ, яка повинна сплачуватися до 
бюджету підприємствами, які реалізують теплову та електричну енергію, 
виникає за «касовим методом», тобто на дату отримання виручки (або 
іншої компенсації) від покупців. Аналогічно за «касовим методом» 
виникає право на зарахування до податкового кредиту сум ПДВ, 
сплаченого в вартості придбання товарів, робіт, послуг, які використані в 
виробництві енергії. Податкові зобов’язання по ПДВ, аналогічно, як і 
податковий кредит, розподіляються на операції по звичайному 
оподаткуванню І спеціальному. Нечітко сформульовані норми і правила 
порядку оподаткування спец режимних операцій можуть трактуватись 
контролюючими органами по-різному, що не виключає виникнення 
конфлікту з контролюючими органами, виникнення судових спорів та 
податкових ризиків.

3.19 Податок на прибуток.
Компанія визначає всі тимчасові різниці на дату складання балансу, 

поділяє їх на такі, що підлягають оподаткуванню, та такі, що підлягають 
вирахуванню, розраховує відстрочені податкові зобов'язання за даними 
тимчасових різниць і податкових ставок.

Відстрочені податкові активи обчислюються із застосуванням 
відповідних податкових ставок до тимчасових різниць, що підлягають
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вирахуванню.
Відповідно до методу зобов'язань податкові витрати Компанії 

розраховуються як сума двох компонентів, а саме: поточних і відстрочених 
податкових витрат.

Сума відстрочених податків визначається за кожною статтею балансу 
як добуток тимчасової різниці та відповідної ставки оподаткування. 
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання 
відшкодовуються або сплачуються в майбутніх періодах без 
дисконтування.

4. Суттєві оціночні значення і допущення

Відповідно до МСФЗ Компанія признає забезпечення тільки у випадках 
існування поточного зобов’язання по минулим подіям, можливості переходу 
економічної вигоди і достовірності оцінки суми витрат по переходу. У випадках, 
при яких ці вимоги не дотримані, інформація про умовне зобов’язання 
розкривається в примітках. Реалізація будь-якого умовного зобов’язання, 
яке не було признане в поточному періоді І розкрите в фінансовій 
звітності, може мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії. 
Застосування даних принципів облікової політики щодо судових справ 
вимагає від керівництва оцінок різних фактичних та юридичних питань за 
межами його контролю. З метою визначення потреби в створені 
забезпечень Компанія переглядає невирішені судові справи, слідкуючи за 
подіями в судових спорах на кожну дату балансу. При прийнятті рішення 
приймаються до уваги характер судового процесу, вимога чи оцінка, 
судовий порядок і потенціальний рівень збитків в тій юриспруденції, в 
якій проходить судовий процес, думка юрисконсультів, накопичений 
досвід в зв’язку з розглядом таких справ.

Станом на звітну дату відносно Компанії розглядаються судові справи за 
податковими позовами, позовами кредиторів. Діюче законодавство України 
допускає неоднозначне трактування норм, а судова система діє в умовах, коли за 
аналогічними справами можуть бути прийняті прямо протилежні рішення. За 
таких умов керівництво Компанії орієнтується на визначення короткострокової 
перспективи в результатах розгляду справ, утримуючись від будь-яких інших 
прогнозів.

5. Нематеріальні активи

Рух нематеріальних активів Компанії
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Первісна вартість 
Станом на 31 грудня 2018 428 188 243 1562 2421року
Надійшло 0 0 4 0 4

Вибуло 0 0 0 0 0

Станом на 31 грудня 2019 428 188 247 1562 2425

Накопичена амортизація
Станом на 31 грудня 2018 165 169 9 343року
Нарахована - 20 48 384 452
Вибуло за звітний період - - - - -
Втрати від зменшення 
корисності
Станом на 31 грудня 2019

-

185 217 393 795року
Чиста вартість
Станом на 31 грудня 2018 
року 428 23 74 1553 2078
Станом на 31 грудня 2019 428 3 ЗО 1169 1630року

У звітному періоді первісна вартість збільшилася на 4 тис.грн. за рахунок
придбання 2 ліцензій на постачання і виробництво електричної енергії.

Накопичена амортизація збільшилася на суму нарахованої за звітний 
період амортизації в сумі 452 тис.грн.

6. Основні засоби

Рух основних засобів Компанії

(тисяч гривень) 
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Н а д і й ш л о  з а  з в і т н и й
10320 256 ! 150 . _ 108 14451 26285

п е р і о д

В и б у л о  з а  з в і т н и й  

п е р і о д
- 58 - 7 - - - 84 11778 1 1927

С т а н о м  н а
1771058 735839 2520 13415 2 70 33 1643 16433 2541013

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
Н а к о п и ч е н и й  з н о с  
С т а н о м  н а  
3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

1696570 698341 1847 6577 2 66 11 1619 0 2405033

Н а р а х о в а н о  з а  

з в і т н и й  п е р і о д
9294 7756 123 2262 - - 7 108 - 19550

В и б у л о  з а  з в і т н и й
58 7 84 і 49

п е р і о д

С т а н о м  н а  
3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
Ч и с т а  в а р т і с т ь  

С т а н о м  н а

1705864 706039 1970 8832 2 66 18 1643 2424434

64168 37300 673 5695 0 4 22 0 13760 121622
3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

С т а н о м  н а
65194 29800 550 4583 0 4 15 0 16433 116579

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Капітальні інвестиції включені до складу основних засобів та окремо В

балансі не відображені.
До складу необоротних активів Компанії включені об’єкти державної 

власності, що не підлягають приватизації та знаходиться в користуванні АТ 
«Херсонська ТЕЦ». Компанія не має юридичного права власності на це майно і 
не може здійснювати його продаж. Однак, оскільки практично всі ризики і 
вигоди володіння передані АТ «Херсонська ТЕЦ», ці активи визнані у звіті про 
фінансовий стан Компанії та відображені в складі додаткового капіталу. Станом 
на 31.12.2019 балансова вартість таких активів складає 872 тис.грн.

7. Довгострокова дебіторська заборгованість

В зазначену статтю віднесена дебіторська заборгованість ДП 
«Енергоринок», що зазвичай класифікується як поточна дебіторська 
заборгованість. Ця заборгованість перенесена до складу необоротної, в 
зв’язку з невизначеністю терміну погашення обумовлену внесенням змін до 
договору та подовженням термінів позовної давності (проти загально 
встановлених цивільним законодавством України). Компанія не може вільно 
використовувати зазначені кошти, претензії та позови, як передбачається, не 
будуть мати результату в зв’язку з жорстким державним регулюванням 
розрахунків між підприємствами -  учасниками оптового ринку електричної 
енергії.

Довгострокова дебіторська заборгованість в звітному періоді не 
змінилась. До складу довгострокової дебіторської заборгованості віднесена 
вартість довгострокової дебіторської заборгованості за товари, роботи 1 
тис.грн. та заборгованість, забезпечена векселем. Станом на 31.12.2019 
амортизована вартість такої заборгованості складає 136 тис.грн.
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8. Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнані Компанією відносно сум 
податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах 
відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню. Станом на
3 1.12.2019 відстрочені податкові активи визначені в сумі 5021 тис.грн.

9. Інші необоротні активи

В складі інших необоротних активів Компанією відображені аванси, 
здійснені постачальникам за основні засоби та/або майбутні витрати на 
реконструкцію, модернізацію, що підлягатимуть капіталізації. На початок 
звітного періоду інші необоротні активи складали 18577 тис.грн., на
31.12.2019 складають 18435 тис.грн.

10. Запаси

До складу запасів віднесені сировина, матеріали. Вартість запасів 
станом на 31.12.2018 року складала 22572 тис. грн., але у звітному періоді 
надійшли документи, підтверджуючі господарські операції минулого періоду 
на суму 19 тис.грн. Опис документів наведено у розділі 17 Приміток. Тому 
станом на 31.12.2018 року вартість запасів відображено у сумі 22591 тис.грн. 
у тому числі:

(в тисяч гривень) 31.12.2018 31.12.2019
Матеріали 11981 10340
Паливо 3342 1722
Тара і пакувальні матеріали 7 7
Будматеріали 65 47
Запасні частини 6948 6553
Інші матеріали 8 3
Малоцінні та швидкозношувані предмети 240 244
Товари 0 0
Незавершене виробництво 0 0

22591 18916

Зміни облікової вартості запасів в сумі 3675 тис.грн. відбулися за 
рахунок зменшення залишку товарно-матеріальних цінностей на складі та у 
коморах.

11. Дебіторська заборгованість покупців продукції, товарів, послуг та 
інша дебіторська заборгованість

Зміна стану торгової та іншої дебіторської заборгованості:
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(в тисяч гривень) 31.12.2018 31.12.2019

Торгова заборгованість покупців продукції, товарів, 
робіт, послуг (чиста вартість) 214015 219338
Первинна вартість 218622 221650
Резерв сумнівних боргів (4607) (2312)
Дебіторська заборгованість по розрахункам з 
бюджетом 7597 246
Дебіторська заборгованість по розрахункам з виданих 
авансів 1515 2232
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 
Інша дебіторська заборгованість (чиста вартість) 38522 31095
в тому числі 
первинна вартість 38522 31095
резерв сумнівних боргів (0) (0)

261649 252911

У складі дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги обліковується заборгованість споживачів за відпущену теплову та 
електричну енергію.

У звітному періоді заборгованість за відпущену теплову енергію на 
початок періоду складала 139998 тис.грн. (135391 тис.грн. з урахуванням 
резерву сумнівних боргів в сумі 4607 тис.грн.), відпущено теплової енергії на 
суму 261103 тис.грн., та сплачено споживачами на суму 230331 тис.грн. 
Заборгованість станом на 31.12.2019 за теплову енергію складає 170770 
тис.грн. У рядку сума зменшена на резерв сумнівних боргів 2312 тис.грн. та 
складає 168458 тис. грн.

Заборгованість ДП «Енергоринок» на початок року складала 78624 
тис.грн. Відпущено електричної енергії за звітний період на суму 106841 
тис.грн. Сплачено ДП «Енергоринок» 140706 тис.грн. Станом на 31.12.2019 
заборгованість ДП «Енергоринок» перед АТ «Херсонська ТЕЦ» залишилася 
та складає 44759 тис.грн.

З 01 липня 2019 року в Україні почав функціонувати Новий ринок 
електричної енергії на заміну ДП «Енергоринок». З початком опалювального 
сезону АТ «Херсонська ТЕЦ» реалізує вироблену електричну енергію ДП 
«Оператор ринку» та НЕК «Укренерго». У звітному періоді відпущено 
електричної енергії на суму 34076 тис.грн., сплачено 27955 тис.грн. Станом 
на 31.12.2019 за відпущену електричну енергію дебіторська заборгованість 
ДП «Оператор ринку» складає 1699 тис.грн., НЕК «Укренерго» 4422 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2019 
складає 2232 тис.грн., з них за послуги 752 тис.грн., за товарно-матеріальні 
цінності 1480 тис.грн., у тому числі 701 тис.грн. аванс за природний газ на 
наступний період.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом зменшилась 
на 7351 тис.грн. та складається із заборгованості бюджету перед АТ



А Т  «Х ерсонська  т еплоелект роцент раль»  
ф інансовий  зв іт  за  2 0 1 9 р ік

«Херсонська ТЕЦ по пільгах та субсидіях у сумі 246 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася на 7427 тис.грн. 

Станом на 31.12.2019 інша поточна дебіторська заборгованість становить 
31095 тис.грн. та складається із заборгованості:

за розрахунками за претензіями 23539 тис.грн.;
за позиками працівникам 42 тис.грн.;
за розрахунками з ФСС за невідшкодованими виплатами за 

лікарняними листами 183 тис.грн.;
по іншим операціям -  7331 тис.грн., із них: 1002 тис.грн. кошти, 

стягнуті виконавчою службою; за мазут ООО «Укрпостач Експерт» по 
договору від 15.11.2013 (матеріали передані до суду) -  2055 тис.грн., по 
розрахунках з Фондом гарантування вкладів по акцептованим вимогам 
кредиторів АТ «БЕ Банк» -2515 тис.грн., 1521 тис.грн.- по розрахунках з ТОВ 
«Квадро-Фінанс» (ремонтні роботи), за послуги та розрахунки з підзвітними 
особами- 3 тис.грн та інша поточна дебіторська заборгованість за послуги та 
оренду -235 тис.грн.

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

Зазначена стаття включає грошові кошти на поточних рахунках 
компанії та в касі підприємства.

13. Інші оборотні активи

Інші оборотні активи на кінець звітного періоду збільшилися на 1663 
тис.грн. Станом на 31.12.2019 у рядку «Інші оборотні активи» відображено:

- податковий кредит суми податку на додану вартість за касовим 
методом, підтверджений податковими накладними за природний газ - 64824 
тис.грн., з придбання ТМЦ- 112 тис.грн., основних засобів -182 тис.грн., 
послуг- 183 тис.грн., за ремонтні роботи - 20 тис.грн.,

- податковий кредит не підтверджений податковими накладними за 
придбаний (неотфактурований) природний газ в сумі 36031 тис.грн., за 
послуги 80 тис.грн., куповану електричну енергію 9 тис.грн.

- інше 3 тис.грн
Крім того, відображено інші активи в сумі 2 тис.грн.
Всього станом на 31.12.2019 сума інших оборотних активів складає 

101446 тис.грн.

14. Власний капітал

(в тисяч гривень)
31.12.2018 31.12.2019

Статутний капітал 29742 29742
Капітал у дооцінках 16746 14093
Додатковий капітал 44896 44606
Резервний капітал 195 195



Непокриті ЮІІТКІ І (40952)
(375373)

(491845) 
(903209)

Акціонерний капітал Компанії на 31.12.2019 роки складає 29742 
тис. гри., який поділені і п на И 8966248 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 гривень кожна.

Згідно з Розпорядженням Кабінету 'міністрів України від 18.02.2.013 
№і96-р Діро приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексуй із 
змінами внесеними Розпорядженням Кабінету мінісгрів України віл 
074 1.2014 № і()89-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУу па 
підставі Акту приймання-) іередачі А2483 від 09.12.2014 Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості акції ЛТ «Херсонська Г.КЦ» передані 
Фонду державного майна України.

Станом на зазначену дату 99,8328 відсотків акціонерного кашталу 
Компанії знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та 
04 672 відсотків акціонерного капітал}' належить 65 фізичним особам.

Додатковий капітал компанії включає вартість (резерві дооцінок за 
основними засобами, вартість основних засобів, що не ввійшли до статуті і ого 
капіталу Компанії в ході приватизації та внески до фонду розвитку 
виробництва за рахунок прибутку. Капітал у дооцінках зменшився па 2653 
тис.гри. за рахунок нарахування амортизації раніше переоцінених 
необоротних активів. Додатковіііі капітал зменшився па 290 тис.гри, за 
рахунок амортизації основних засобів, які не увійшли до статутного капіталу 
при корі іоратмза ції.

Резервний капітал Компанії створений згідно з вимогами Статуту на 
покриття лотків, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості 
в ралі ліквідації Компанії, тощо.

У звітному періоді збитки за результатами фінансово-господарської 
діяльності збільшилися на 27546 тис.гри., та зменшилися на 2653 тис.гри. на 
суму списаної дооцінки раніше переоцінених основних засобів пропорційно 
нарахованій амортизації. Всього зміни складають 27836 тне.гри. Непокриті 
збитки станом на 31.12.2019 року скяадаю'іь 491845 тис.гри.

15. Забезпечення та резерви.

Рух створених забезпечень та резервів, не пов'язаних з 
нсмаї ерізл ниими активами, за звітний період, наступний:

Види Залишок 1 враховано Додаткові Ви кори ста но .'Залпи іок
забезпечень і на (створено) нарахування у звітному на

резервів початок році кінець
року вві пюго

періоду
Забезпечення

на виплату 2785 6596 6239 4 4
В ІД П У С Т О К
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Непокриті збитки (46952) (491845)
(375373) (403209)

Акціонерний капітал Компанії на 31.12.2019 року складає 29742 
тис.грн., який поділений на 118966248 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 гривень кожна.

Згідно з Розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.02.2013 
№96-р «Про приватизацію об’єктів паливно-енергетичного комплексу» із 
змінами внесеними Розпорядженням Кабінету міністрів України від 
07.11.2014 №1089-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ», на 
підставі Акту приймання-передачі №483 від 09.12.2014 Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості акції АТ «Херсонська ТЕЦ» передані 
Фонду державного майна України.

Станом на зазначену дату 99,8328 відсотків акціонерного капіталу 
Компанії знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та 
0,1672 відсотків акціонерного капіталу належить 65 фізичним особам.

Додатковий капітал компанії включає вартість (резерв) дооцінок за 
основними засобами, вартість основних засобів, що не ввійшли до статутного 
капіталу Компанії в ході приватизації та внески до фонду розвитку 
виробництва за рахунок прибутку. Капітал у дооцінках зменшився на 2653 
тис.грн. за рахунок нарахування амортизації раніше переоцінених 
необоротних активів. Додатковий капітал зменшився на 290 тис.грн. за 
рахунок амортизації основних засобів, які не увійшли до статутного капіталу 
при корпоратизації.

Резервний капітал Компанії створений згідно з вимогами Статуту на 
покриття збитків, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості 
в разі ліквідації Компанії, тощо.

У звітному періоді збитки за результатами фінансово-господарської 
діяльності збільшилися на 27546 тис.грн., та зменшилися на 2653 тис.грн. на 
суму списаної дооцінки раніше переоцінених основних засобів пропорційно 
нарахованій амортизації. Всього зміни складають 27836 тис.грн. Непокриті 
збитки станом на 31.12.2019 року складають 403209 тис.грн.

15. Забезпечення та резерви.

Рух створених забезпечень та резервів, не пов’язаних з 
нематеріальними активами, за звітний період наступний:

Види Залишок Нараховано Додаткові Використано Залишок
забезпечень і на (створено) нарахування у звітному на

резервів початок році кінець
року звітного

Забезпечення 
на виплату 2785 6596 6239

періоду

3142
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відпусток
працівникам

Резерв
сумнівних 4607 -2147 148 2312

боргів
Разом 7392 4449 6387 5454

16. Кредиторська заборгованість перед постачальниками за 
товари, роботи, послуги та інші поточні кредиторські заборгованості, що 
підлягають оплаті.

На початок звітного періоду кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги складала 699358 тис.грн., але у звітному періоді надійшли 
документи, підтверджуючі господарські операції минулого періоду на суму 
2959 тис.грн. Опис документів наведено у розділі 17 Приміток. Тому станом 
на 31.12.2018 року кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
складає 702317 тис.грн. Таким чином на початок року та звітну дату 
торгівельна та інші поточні кредиторські заборгованості складаються з:

(в тисячах гривень)
Торгова кредиторська заборгованість резидентам 
за товари, роботи послуги 
Поточні зобов’язання з одержаних авансів 
Поточні зобов’язання по розрахункам з бюджетом
Поточні зобов’язання по розрахункам зі страхування 
Заборгованість з оплати праці 
Заборгованість за розрахунками з учасниками 
Заборгованість із внутрішніх розрахунків 
Інші поточні зобов’язання

31.12.2018 31.12.2019

702317 701444
14739 1320
10423 12665
2524 3529
13925 13521

161952 184469
905880 916948

'И, п о сл у ги у звітному
періоді збільшилась на 11068 тис.грн.

За розрахунками за природний газ заборгованість на початок звітного 
періоду складала 694195 тис.грн. Спожито за звітний період на суму 401284 
тис.грн. (у т.ч. НАК «Нафтогаз України» 357957 тис.грн., АТ «Херсонгаз» за 
розподіл газу 38030 тис.грн., АТ «Укртрансгаз» Філія «Оператор ГТС 
України» транспортування газу 5296 тис.грн.), сплачено за газ 269804 
тис.грн. (у т.ч. НАК «Нафтогаз України» 244533 тис.грн., АТ «Херсонгаз» 
19713 тис.грн., АТ «Укртрансгаз» Філія «Оператор ГТС України» 5431 
тис.грн.), списано 110064 тис.грн. за газ, спожитий у січні -березні, жовтні та 
листопаді 2016 року без наявного постачальника у зв’язку із сплином терміну 
позовної давності, та відступлено право вимоги боргу на суму 19338 тис.грн. 
Заборгованість за газ станом на 31.12.2019 складає 696273 тис.грн., у т.ч.

перед НАК «Нафтогаз України» 459031 тис.грн.,
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перед ДК «Газ України» 8377 тис.грн.,
перед АТ «Укртрансгаз» Філія «Оператор ГТС України» 1719 тис.грн.,
перед АТ «Херсонгаз» 10258 тис.грн.,
за споживання неотфактурованого газу 216888 тис.грн.
За розрахунками за послуги заборгованість за отримані послуги на 

початок звітного періоду складала 1861тис.грн. Отримано у звітному періоді 
послуг на суму 10395 тис.грн. Сплачено за послуги у звітному періоді 9469 
тис.грн. Заборгованість за послуги на 33.12.2019 складає 2787 тис.грн.

За розрахунками з підрядними організаціями за ремонтні роботи 
заборгованість на початок року складала 282 тис.грн., отримано робіт на 
суму 465 тис.грн., сплачено в поточному періоді 596 тис.грн., станом на
3 1.12.2019 заборгованість складає 151 тис.грн.

За розрахунками за придбані товарно-матеріальні цінності 
заборгованість на початок звітного періоду складала 1262 тис.грн. Придбано 
(оприбутковано) ТМЦ у звітному періоді на суму 5993 тис.грн., проведено 
розрахунків на суму 6166 тис.грн. Заборгованість постачальникам ТМЦ на
31.12.2019 складає 1089 тис.грн.

За розрахунками за придбані основні засоби та МНМА заборгованість 
на початок періоду відсутня, придбано на суму 1062 тис.грн., сплачено 
(перенесено з авансів) на суму 1062 тис.грн. Станом на 31.12.2019 
заборгованість перед постачальниками відсутня.

За розрахунками за виконані роботи з капітального ремонту та 
реконструкції основних засобів заборгованість на початок звітного періоду 
1758 тис.грн. Виконано робіт на суму 18963 тис.грн., сплачено 19577 тис.грн. 
Заборгованість на 31.12.2019 складає 1144 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за звітний 
період збільшилась на 2242 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 
початок звітного періоду складала 10423 тис.грн., в тому числі:

- податок на додану вартість 3965тис.грн.
- військовий збір 213 тис.грн.
- штраф з податку на прибуток 1188 тис.грн.
- пеня з податку на прибуток 1646 тис.грн.
- земельний податок 20 тис.грн.
- збір за використання водних ресурсів 54 тис.грн.
- рентна плата 1 тис.грн.;
- екологічний податок 96 тис.грн.
- податок на доходи фізичних осіб 3239 тис.грн.
- збір за розміщення відходів 1 тис.грн.
Заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду
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склала 12665 тис.грн., в тому числі:
- податок на додану вартість 4863 тис.грн.
- пеня з ПДВ 88 тис.грн.
- військовий збір 268 тис.грн.
- штраф з податку на прибуток 950 тис.грн.
- пеня з податку на прибуток 531 тис.грн.
- збір за використання водних ресурсів 46 тис.грн.
- рентна плата 1 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 3218 тис.грн.
- збір за розміщення відходів 2 тис.грн.
- земельний податок 2108 тис.грн.
- екологічний податок за викиди двоокису вуглецю 513 тис.грн.

Зобов’язання з оплати праці на кінець звітного періоду складають 
13521 тис.грн.

Поточні зобов’язання з одержаних авансів зменшились на 13419 
тис.грн. за рахунок повернення авансів ДП «Енергоринок» і на кінець 
звітного періоду склали 1320 тис.грн. (за послуги з теплопостачання -1318 
тис.грн., відключення опалення -  2 тис.грн.).

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 збільшились на 22517 
тис.грн., у тому числі за рахунок укладення договору про відступлення права 
вимоги на суму 19338 тис.грн., нарахованих штрафних санкцій за рішеннями 
судів НАК «Нафтогаз України» 1782 тис.грн,, АТ«Херсонобленерго» 177 
тис.грн., нарахованих відсотків за користування позикою природного газу 
Держрезерву 370 тис.грн., та зменшилась за рахунок сплати заборгованості 
перед АТ «Херсонгаз» за опротестованими векселями на суму 1200 тис.грн., 
штрафними санкціями за природний газ на суму 2125 тис.грн. і становлять 
184469 тис.грн.:

-  податкові зобов’язання з податку на додану вартість за касовим 
методом за теплову енергію 27676 тис.грн. за електричну енергію 
4123 тис.грн.;

-  податковий кредит з авансів складає 3087 тис.грн.;
-  заборгованості по інших розрахунках із заробітної плати 

(страхові виплати, аліменти) та по розрахунком із профспілкою 
252 тис.грн.;

-  відображених в обліку штрафних санкцій перед НАК «Нафтогаз 
України» у сумі 117299 тис. грн.;

-  за договором відступлення права вимоги перед НАК «Нафтогаз 
України» 19338 тис.грн.,

-  боргу перед Держагенством резерву України (природний газ та 
відсотки за користування) 12257 тис.грн.;

-  боргу ДК «Газ України»(судовий збір) 43 тис.грн.;
-  боргу за штрафними санкціями перед АТ «Херсонобленерго» 177 

тис.грн.
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-  іншої поточної заборгованості 217 тис.грн.

17. В Балансі на початок звітного періоду відображено наступні зміни, 
які здійснені у минулих періодах, а саме:

У 1 кварталі 2019 року: '
-ТОВ «Паритет» (видаткова накладна № 3217 від 29.06.2017) оприбутковано 

товарно-матеріальні цінності на суму 11 тис.грн. та відображено ПДВ 
(рах.644) 2 тис.грн.
-ПАТ « Укрзалізниця» відомості на послуги з перевезення тмц (солі) у 2018 
році (особовий рахунок) № 0001,1719,1777 від 01.08.2018 та від 08.08.2018 
послуги за перевезення товарно-матеріальні цінностей на 2 тис.грн. У 2019 
році надійшли документи, підтверджуючі господарські операції,
-ТОВ НВП «Українська машинобудівна компанія» акт виконаних робіт на 
заміну та виготовлення пароохолоджувачів 1 ступеня котла у грудні 2018 
року за договором № 26-06/18/145 на суму 2459 тис.грн. (рах.151) та 
відображено ПДВ (рах.644 ) 492 тис.грн.
Таким чином,
В Активі Балансу
Внесено зміни до р. 1101 та 1100 Активу Балансу +13 тис.грн. (запаси)
До.р. 1010 та 1011 Активу Балансу + 2459 тис.грн. (капітальні інвестиції)
До р. 1190 Активу Балансу ПДВ +2 тис.грн+492 тис.грн.=494 тис.грн.
Та всього за розділами
До р. 1095 Активу Балансу 148098+2459=150557 тис.грн 
До р. 1195 Активу Балансу 384792+507= 385299 тис.грн.
До р. 1300 Активу Балансу 532890+2966= 535856 тис.грн.
У Пасиві Балансу
До р. 1615 Пасиву Балансу заборгованість перед постачальниками 
+ 15+2951= 2966 тис.грн.
До р. 1695 Пасиву Балансу усього за розділом 908263+2966=911229 тис.грн. 
До р. 1900 Пасиву Балансу 532890+2966= 535856 тис.грн.
У другому кварталі 2019 року:

- ПАТ Таврійська будівельна компанія (видаткова накладна № 3383 
від 15.11.2018) оприбутковано вапно на суму 6 тис.грн. та відображено 
ПДВ (рах.644) на 1 тис.грн.
-Згідно акту перевірки Держаудитслужби здійснено коригування виконаних 
робіт із заміни світильників ТОВ фірма «Паритет» та введення їх в 
експлуатацію на суму 12 тис.грн. та відображено ПДВ (рах.644) 2 тис.грн. 
Таким чином 
В Активі Балансу гр.З
Внесено зміни до р. 1101 та 1100 Активу Балансу +6 тис.грн. (запаси)
До.р. 1010 та 1011 Активу Балансу -12 тис.грн. (капітальні Інвестиції)
Дор. 1190 Активу Балансу ПДВ +1-2=-1 тис.грн.
Та всього за розділами
До р. 1095 Активу Балансу 148098+2459 у 1 кварталі -12 у другому



кварталі=150545 тис.грн
До р. 1195 Активу Балансу 384792+507 у 1 кварталі ,+6-1 у другому кварталі= 
385304 тис.грн.
До р. 1300 Активу Балансу 532890+2966 у 1 кварталі, +6-12+1-2 у другому 
кварталі = 535849 тис.грн.
У Пасиві Балансу
До р. 1615 Пасиву Балансу
+7-14 у другому кварталі (702324-14+7=702317) заборгованість перед 
постачальниками.
До р. 1695 Пасиву Балансу усього за розділом 908263+2966 у першому 
кварталі +7-14 у другому =911222 тис.грн.
До р. 1900 Пасиву Балансу 532890+2966 у першому кварталі+7-14 у другому= 
535849 тис.грн.
У третьому та четвертому кварталах 2019 року зміни не відбувалися.

18. Дохід від реалізації
Дохід від продажу продукції власного виробництва, робіт, послуг у 

звіті про сукупний дохід за звітний період з початку року, який закінчився 31 
грудня 2019 року, визнаний за результатом продажу електричної та теплової 
енергії

(в тисяч гривень) 12 місяців 12 місяців
2018 року 2019 року

413543 345399
та реалізації електричної енергії купленої в НЕК «Укренерго» для врегулювання 
небалансів - 86
всього 413543 345485

18. Собівартість реалізації

За звітний період собівартість реалізації складається з собівартості 
виробництва електричної та теплової енергії

(в тисячах гривень) 12 місяців 12 місяців
2018 року 2019 року

479307 430946
та собівартості реалізації електричної енергії купленої в НЕК «Укренерго» 

для врегулювання небалансів 86
всього 479307 431032

19. Адміністративні витрати

За звітний період з початку року адміністративні витрати Компанії 
складають:

АТ«Херсонська теплоелектроцентраль»
фінансовий звіт за 2019 рік
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(в тисяч гривень)
12 місяців 12 місяців
2018 року 2019 року

Витрати на оплату праці 18107 17090

Витрати на соціальне страхування 3103 3435
Амортизація необоротних активів 666 1034
Матеріали, паливо 1793 1268
Інші витрати 2495

26164
2662

25489

20. Витрати на збут

За звітний період з початку року витрати на збут теплової енергії Компанії 
складають:

12 місяців 12 місяців
(в тисяч гривень) 2018 року 2019 року

Витрати на оплату праці 2450 2643
Витрати на соціальне страхування 535 575

Амортизація 155 167
Матеріали 172 167
Інші витрати пов’язані зі збутом продукції 1411 1297
Разом 3289 4849

Витрати на постачання електричної енергії складають 0 251

21. Інші доходи і витрати (нетто).

За звітний період інші витрати та інші доходи Компанії складають:

(в тисячах гривень)

12 місяців 
2018 року

12 місяців 
2019 року

Реалізація оборотних активів (металобрухт) 592 293
Реалізація оборотних активів (металобрухт) (542) (294)
Реалізація послуг 1423 1602
Реалізація послуг
Інші операційні доходи та витрати, у т.ч.

(1294) (1440)

Понаднормативне спецхарчування (39) (33)
Витрати на поховання (104) О
Відрахування профспічкам (142) (242)
Утримання медпункту, у  т. ч. зарплата фельдшера (108) (113)

Знос невиробничих 03 (3) (1)
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Донарахування по акту перевірки ФСС 
Відсотки Держрезерву за користування позикою

Пільгові пенсії 
Списано ПДВ
Ремонт та утримання клубу 
Зарплата постраждалим чорнобильцям 
Відшкодування постраждалим чорнобильцям 
Інші
Відшкодування витрат підрядниками за
перевіркою Держаудиту
Відсотки на залишок коштів у  банках
Відшкодування судових витрат
Відшкодування судових витрат
Реалізація продукції їдальні
Реалізація продукції їдальні
Операційна оренда
Операційна оренда
Штрафи, пені
Штрафи, пені
Витрати мереж ЖКГ
Списання заборгованості
Списання заборгованості
Відшкодування раніше списаних активів (теплова 
енергія)
Нараховано резерв сумнівних боргів 
(поквартально)
відшкодування мобілізованим 
Безоплатно отримані активи 
Амортизація безоплатно отриманих активів 
Амортизація основних засобів, які не ввійшли до 
статутного капіталу
Оприбутковано металобрухт від ремонту основних 
засобів
Оприбутковано надлишки від інвентаризації 
Зберігання цінних паперів 
Списання необоротних активів 
Управління тепловими мережами 
Дотація з бюджету з різниці в тарифах 
Інші
Податок на прибуток
Разом інші доходи і витрати (нетто):

0 (8)
(370) (370)

(585) (574)
(1) (18350)
(37) (31)
(22) (12) 

12
(4) (15)

0 89

50 0
252 242
(2) 0
601 511

(996) (896)
250 260
(12) (0)
25 159

(2096) (2726)
(316) (301)
263 110082
( п ) (10)

2711 3095

(1199)

22

(-2147)

293
574 578

291 290

509 290

(7) (6)
(3) (235)

(3102)
630

(2585)

(1) 0
(835) (3111)

(3638) 88590

22. Операції з пов’язаними сторонами
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В даній фінансовій звітності пов’язаними сторонами визнаються 
сторони, одна із яких має можливість контролювати чи мати значний вплив 
на операційні та фінансові рішення іншої сторони або які находяться під 
загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони».

Пов’язані сторони можуть заключати угоди, які не проводились би 
поміж не пов’язаними сторонами, ціни і умови таких угод відрізняються від 
угод з не пов’язаними сторонами.

Пов’язані сторони включають:
а) фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язані з суб'єктом 

господарювання, що складає свою фінансову звітність;
б) Ключовий управлінський персонал та близьких членів їх сімей.

23. Операції з ключовим управлінським персоналом

Винагорода ключового управлінського персоналу за період 
представлена в формі короткострокових винагород.

Ключовий управлінський персонал представлений генеральним 
директором або головою правління, який наділений повноваженнями 
керівництва та контролю над діяльністю компанії, що здійснюється 
безпосередньо.

Витрати Компанії за операціями з пов’язаними сторонами

(тисяч гривень) 12 місяців 12 місяців

Управлінський персонал
2018 року 2019 року

Витрати на оплату праці та інші короткострокові 
виплати 2855 1602

2855 1602

24. Податкові ризики.

Компанія проводить операції в Україні, а тому, знаходиться під 
юрисдикцією українських податкових служб. Податкова система України 
характеризується великою кількістю податків та законодавством, що часто 
змінюється, яке відкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках 
конфліктне. Ці факти роблять податкові ризики значно суттєвими.

В даному фінансовому звіті не закладено ніяких резервів на потенційну 
виплату податків.

На діяльність Компанії та її фінансовий стан і в подальшому буде 
впливати політичний розвиток ситуації в країні, а також зміни законодавства і 
нормативних актів в сфері оподаткування. Керівництво вважає, що такі 
непередбачувані обставини можуть мати значний вплив на роботу Компанії,
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ніж на Інші Компанії в Україні.

25. Юридичні зобов’язання

В ході звичайного ведення бізнесу Компанія являється об’єктом судових 
позовів та претензій. Керівництво вважає, що кінцева сума зобов’язань, яка 
може виникнути в результаті таких позовів та претензій може мати значний 
негативний вплив на фінансовий стан Компанії.

26. Управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти та їх 
еквіваленти, дебіторську і кредиторську заборгованість, які виникають в 
результаті поточної діяльності.

Основні ризики, що виникають у зв’язку з фінансовими інструментами 
-  це ризик ліквідності і кредитний ризик. Керівництво компанії проводить 
огляд і узгодження політики по управлінню даними ризиками.

Ризик ліквідності
Компанія аналізує терміни корисного використання своїх активів і 

терміни погашення зобов’язань, а також планує ліквідність на базі передбачень 
погашення різних інструментів. У випадку неостаточності ліквідності 
Компанія приймає міри по поповненню ресурсів.

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно піддають Компанію значним 

кредитним ризикам в основному складаються з торгової дебіторської 
заборгованості. Компанія управляє даним ризиком через постійний контроль, в 
тому числі контроль кредитоспроможності клієнтів. Грошові кошти 
розміщуються в таких фінансових установах, які піддаються мінімальному 
ризику невиконання зобов’язань на момент розміщення.

Керівництвом Компанії прийнята відповідна кредитна політика і можливі 
кредитні ризики постійно відслідковуються. Кредитний ризик Компанії 
контролюється і аналізується в кожному конкретному випадку і, виходячи зі 
статистики керівництво вважає, що вона не має значного ризику виникнення 
збитків понад суми, відображені в резервах на покриття збитків від зменшення 
корисності по кожній категорії активів.

27. Управління ризиками капіталу

Компанія розглядає запозичені кошти та власний капітал як основне 
джерело формування капіталу. Задача Компанії при управлінні капіталом є 
забезпечення можливості Компанії продовжувати функціонування як постійно 
діючої з метою забезпечення отримання прибутку акціонерами та вигоди для 
інших зацікавлених осіб Компанії, а також для забезпечення фінансування своїх



А Т  «Х ер со н ська  т епл оелект ро ц єн т рал ь » 
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операційних потреб капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика 
Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку 
оптимальної структури капіталу з метою зменшення загальних витрат на 
залучення капітану і забезпечення гнучкості в доступі Компанії до ринків 
капіталу.

(тисяч гривень)
Загальна сума запозичених коштів 
Мінус грошові кошти та їх 
еквіваленти

Чиста сума запозичених коштів
Власний капітал
Відношення запозичених кош тів до 
власного капіталу (коефіцієнт 
фінансової залежності або 
фінансового ризику)

31 .12.2017 31Л  2.2018 31 . 12.2019

728902 911222 922230

(2 4 5 0 2 ) ( 12 8 1 ) (39 1 5 )

704400
(2 7 4 7 9 3 )

909941
(3 7 5 3 7 3 )

918315
(4 0 3 2 0 9 )

-2 ,56 -2 ,42 -2 ,28

Олександр РОВОВОЙ 

Олена МАЗИЛО



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимощ до фінансової звітності"

Дато (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»___________ за ЄДРПОУ
Територія ХЕРСОНСЬКА__________________________________ , .. > ■■■■■■■" ■/■■■ ■: ■ =Г ■' за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за ІСОПФГ
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря заКВЕД
Середня кількість працівників 1 453______________  ' . ' __________ ________________________________________
Адреоа, телефон Херсонська область, м. Херсон, Бериславоькс шосе, буд. І ________________________________  352442_____.__
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 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 V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ЗО червня 2020:' р. __________

Форма АИ Код за ДКУД|.' 1801001

А К Т И В
Код

рядка
ІІа початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 630 ■ 1432

первісна вартість 1001 2 425 ' 2 442
накопичена амортизація 1002 V " 795 10Ю  :

Незавершені капітальні інвестиції 1005 "-'А
Основні засоби 1010 .1 1 6  579 . 113 536

первісна вартість 1011 2 541 013 2 548 306
знос 1012 2 424 434 2 434 770

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 -

Довгострокові біологічні активи 1020 •/. -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансовіінвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 136 136
Відстрочені податкові активи 1045 5 021 5 021
Гудвіл ,1050 . - ;
Відстрочені аквізиційні витрати .1060 ' ' : • ■ ■ ■
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фон дах 1065 .
Інші необоротні активи 1090 .18 435; 18 411
Усього за розділом І 1095 141801 138536

П. Оборотні активи
Запаси 1100 18 916 49 499
Виробничі запаси 1101 18 916 19162
Незавершене виробництво 1102 - 30 337
Готова продукція ПОЗ
Товари . 1104
Поточні біологічні активи 1110 -  . ■■
Депозити перестрахування 1115 - -- ■ ■ ■ ■.
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 219 338 213 703
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 2 232 5 510
з бюджетом 1135 707 1 500
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 , ..

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31.095 , 31324
Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіваленти, 1165 : 3 915 . . 19387
Готівка 1166 - 6
Рахунки в банках 1167 3 915 19 381
Витрати майбутніх періодів 1170 32 18
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181 ~ "

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 ' . . ..
резервах незароблених премій 1183 ,

: коди
2020 1 06 | ЗО
:; 00131771

6510136300 
230 

35.30



інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 101 446 92 774
Усього за розділом П 1195 377 681 413 715

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - ■ -

Баланс 1300 519 482 552 251

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 : .з ' -,.:4 .
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал . 1400 ; 29 742 29 742
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - .
Капітал у дооцінках 1405 14 093 12 767
Додатковий капітал 1410 44 606 44 461
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці . 1412 -
Резервний капітал 1415 195 ; :■ 195 - ■■■■■
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (489 276) (394 042) .’
І доплачений капітал 1425 ( .  .V.-.--.;,,-:: > < ■ ■■
Вилучений капітал 143.0 ( .  - ) ^ - Ч - - , .  :ч ■ -.V )
Інші резерви 1435: -
Усього за розділом І 1495 (400 640) (306 877)

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 ■ -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу ,. , 1521 .
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 " *

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти '• 1535, —
Призовий фонд . 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545 - ■■
Усього за розділом П 1595 ■ " .."

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - . -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _
товари, роботи, послуги 1615 701 444 651 788
розрахунками з бюджетом 1620 10 557 : 8 275 -
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 481 1481
розрахунками зі страхування 1625 3 529 912 .:
розрахунками з оплати праці ; 1630 13 521 8 433
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1 320 675
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 3 142 3 564
Доходи майбутніх періодів 1665 2 140 1 842
Відстрочені комісійні-доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 184 469 183 639
Усього за розділом Ш 1695 920 122 859128

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття /  /

1700 ■: “

V. Чиста вартість-шсшвів недержавного пенсійного фонду/ 1800 ■ -
Баланс .........  ■ / ' 1900 519 482 552 251

Керівник /  . РОВОВОИ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Голошшїї бухгалтер МАЗИЛО ОЛЕНА ПАВЛІВНА

1 Визначається в»дорвд%;%е«яеалеі(бму центральним органом виконавчої влади,: що реалізує, державну політику у сфері статистики.



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

2020
КОДИ

06 зо
00131771

(найменування)
Звіт про фіпапсові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за І Півріччя 2020 р.
Форма N2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
1801003

За аналогічний
• ......■ "Стаття ■ : За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 204 686 238 690
Чисті зароблені страхові премії 2010 : : Уу ■' • -

премії підписані, валова сума 2011 : у  - : ■
премії, передані у  перестрахування 2012 : 'у - ) -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 - “

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 189 659 ) ( 262 533 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 -
Валовий:

прибуток 2090 15 027
збиток 2095 ( ) ( 23 843 )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 “

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 у,- -

Інші операційні доходи 2120 121 081 94100
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 -

Адміністративні витрати 2130 ( 13 753 ) ( 14 140 )
Витрати на Збут : 2150 ( 4 331 ) ( 2 762 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23 675 .. )■ ( 17 005 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток ' 2190 94 349 36 350
збиток ■ ' 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 -

Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 711 541

у  тому числі:
дохід від благодійно ї  допомоги

2241 “ -

Фінансові витрати 2250 ( - : .  ' ' ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ..( у-:- :■ ' ) ( - • )
Інші витрати 2270 ( 1152 ) ( 1 437 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 -



П р о д о в ж е н н я  д о д а т к а  2
Фінансовий результат до оподаткування: 
■ прибуток 2290 93 908 - 35 454
збиток 2295 ( - ) ( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 93 908 35 454 .
збиток 2355 ( : -  - . :: ) ( - )

II. СУКУПНИЙ де

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

у 1 . 2 ■_ 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 . ■ ■■■■ -- .
Накопичені ку рсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - ,

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом :■ 2455 . ■ ■
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 Та 2460) 2465 93 908 : 35 454

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 - ■' 2 у. 3 ' 4
Матеріальні затрати 2500 174 577 238 693
Витрати на оплату праці 2505 39 104 38 139
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 813 8 262
Амортизація 2515 10 597 9 297
Інші операційні витрати 2520 26 241 21 594
Разом 2550 261332 315 985

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКС)ВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - у  ' ■
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 є./..
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ' ■
Скоригований чистий прибуток (збиток) на ■■ у>і . 
одну просте акцію 2615
Дивіденди на одну просту’ акцію , - ^ 2650 -

Керівник .. : .. х ________ _______  РОВОВОЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Головний бухгалтер МАЗИЛО ОЛЕНА ПАВЛІВНА



Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за ЄДРПОУ
(найменування)

2020
КОДИ

“ "Об
00131771

ЗО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за І Півріччя 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

"V Стаття Код ; За звітний період За аналогічний період 
попереднього року'

■ ■ ' 1' 2 3 'V 4
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 252710 276 075
Повернення податків і зборів 3005
у тому' числі податку на додану вартість 3006 'у. -
Цільового фінансування ЗОЮ 703 . 19 911
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН 19 589
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1041 18 111
Надходження від повернення авансів 3020 2 -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 _ ■
Надходження від боржників неу с тойки (штрафів, пені) 3035 [-1- І  7 ... '7 V 2
Надходження від операційної оренди 3040 152 144
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 ” .

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 3 183 5 754
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) (3100 ( 134 869 ) ( 226 252 )
Праці 3105 ( 36 895 ) ( 35 611 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11 529 ) ( 9 270 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 28 951 ) ( 24 099 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 15 990 ) ( 13 055 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 12 961 ) ( 11044 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 14 841 ) ( 3 355 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 249 ) ) ( 266 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 6086 ) ( 2 151 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24 378 18 993

II. Рух кошт ів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - - ■
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 8 906 ) ( 19 083 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) с . -■ )
Витрачання на надання позик 3275 ( ■■■ - ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8 906 -19 083

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 .
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ( . )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( : ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ; V ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( “ ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( . )

Витрачання на виплати неконтрОльованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) (■:■ )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 'і.. ■
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 15 472 -90
Залишок коштів на початок року 3405 3 915 1281
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 19 387 1 191

Керівник ________ РОВОВОЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Головний бухгалтер МАЗИЛО ОЛЕНА ПАВЛІВНА



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА за.ЄДРПОУ

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" ______  ■ _______ __
(найменування)

Звіт про власний капітал 
за І Півріччя 2020 р.

Форма №4 КодзаДКУДІ 1801005

2020
КОДИ

~06* зо
00131771

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
у дооцін 

-  ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений
прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

'.'.'І. 2 3 . 4 .'5 ' 6 ■ т 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 29 742 14 093 44 606 195 (491 845) ' - (403 209)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 2 569 ■ - .. 2 569

Інші зміни 4090 - ■ -■ - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 29 742 14093 44 606 ■195 (489 276) - - (400 640)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 93 908 93 908

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - .. " - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - - ■ - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - -■ - - - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - -  ' . _

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
В н е ск и  у ч асн и к ів :
В нески до капіталу 4240 ■/ - ■ '

П огаш ення заборго
ваності з капіталу 4245 - - - - - -

В и л у ч ен н я  к а п іт а л у :
В икуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

П ерепродаж  викуп
лених акцій (часток) 4265 -- ' * ■ - - '

А нулю вання викупле
них акцій (часток) 4270 ■ ■ ■

В илучення частки в 
капіталі 4275 - - ■ . - - - -

Зменш ення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інш і зм іни в капіталі 4290 (1 326) (145) . - 1326 - - (145)

П ридбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки  в дочірньому 
підприємстві 4291
Р азо м  зм ін  у к а п іт а л і 4295 - (1326) (145) - 95 234 - - 93 763

З а л и ш о к  н а  к ін ец ь  
р о к у 4300 29 742 , 12 767 44 461 195 (394 042) - (306 877)


