
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 

щодо Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго», 

яке підлягає приватизації 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 
громадських слухань щодо, Відкритого акціонерного товариства 

«Тернопільобленерго», яке підлягає приватизації. 
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції 

від громадськості за поштовою адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 
18/9 або електронною - tsap@spfu.gov.ua  

Пропозиції повинні містити прізвище, ім‘я та по батькові, місце 
проживання та обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. 

Пропозиції, подані після встановленого строку проведення 
громадських слухань, залишаються без розгляду. 
  

Інформація про ВАТ «Тернопільобленерго», яке підлягає 
приватизації 

 
 

1. Повне та (за наявності) 
скорочене найменування 
підприємства 

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго" 

2. Місцезнаходження 
підприємства, телефон, 
факс, П.І.Б. керівника 

46010, м.Тернопіль, вул. Енергетична, 2, 
 тел. (0352) 52-50-13, факс. (0352) 52-15-03,  

керівник - Юхимець Ігор Юрійович 

3. Галузь, до якої 
належить підприємство 

Електроенергетика 

4. Форма власності Приватна 

5. Пакет акцій, що 
залишається у державній 
власності 

50,999% 

6. Основний вид (види) 
діяльності 

Розподілення електричної енергії 

7. Основні види продукції, 
послуг; частка в 
загальному обсязі 
виробництва за 2014 рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі, % 

1. Розподілення 
електричної енергії 

96,93 

2. Доходи від інших 
видів діяльності 

3,07 

3. 
 

8. Обсяги виробництва 
основної продукції, послуг 
за останні три роки (2012-
2014р.р.) 

Продукція/послуги 
Обсяг, тис. грн. 

2012 2013 2014 
1. Розподілення 

електричної енергії 
640 036 700 867 762 613 

2. Доходи від інших 
видів діяльності 

14 548 19 893 24 116 

mailto:tsap@spfu.gov.ua


3. 
 

9. Площа земельної 
ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

1382,4  тис. га 

10. Ступінь зносу основних 
фондів на дату останнього 
звітного періоду 
(31.12.2014р.) 

59,6% 

11. Середньооблікова 
чисельність працюючих за 
останній звітний період 
(2014р.), з них персонал 
основної діяльності, у тому 
числі робітники 

2267  осіб 

у т.ч. персонал 2258  осіб 

у т.ч робітники 1462  осіб 

12. Фінансові результати 
діяльності підприємства 

за 2012 р. за 2013 р. за 2014 р. 

Активи (на кінець звітного 
періоду), тис.грн. 652 852 707 998 752 133 

Чисті активи, тис.грн. 543 170 586 970 562 248 

Обсяги реалізації 
продукції/послуг, тис.грн. 

654 584 720 760 786 729 

Частка експорту в обсягах 
реалізації. 

- - - 

Дохід, тис.грн. 654 584 720 760 786 729 

Прибуток, тис.грн. 6 154 12 830 -15 734 

Рівень завантаженості 
виробничих потужностей, % 

55 57 58 

13. Потенціал розширення 
виробництва - 

14. Коротка історична 
довідка про підприємство з 
часу його виникнення 

ВАТ “Тернопільобленерго” є головним енергетичним 
підприємством Тернопільської області і невід’ємною 
складовою енергетичного комплексу всієї країни. Це 
комплексна структура для здійснення 
експлуатаційного обслуговування електролiнiй i 
трансформаторних пiдстанц iй напругою 110-35 кВ, 
розподільчих електро мереж 10-0,4 кВ, розподілу і 
збуту електричної енергії споживачам Тернопільської 
області. Товариство бере свій початок від 
Тернопільської обласної експлуатаційної контори 
"Сільенерго", навколо якої в наступному об’єдналися в 
єдине обласне підприємство електричних мереж 
дрібніші електроенергетичні підприємства, організації 
та малі ГЕС. На загальних зборах акціонерів 15 лютого 
1999 року було утворено відкрите акціонерне 
товаристо "Тернопільобленерго". 

15. Додаткова інформація Основні постачальники сировини 



про підприємство Основні споживачі 

Основні конкуренти підприємства 

 


