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Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація 
розміщена у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

2012-04-26

(дата)
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*Заповнюється за наявності

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні 
реквізити, 
місцезнаходження 
емітента

X

б) інформація про 
державну реєстрацію 
емітента

X

в) банки, що 
обслуговують 
емітента

X

г) основні види 
діяльності X

ґ) інформація про 
одержані ліцензії 
(дозволи) на окремі 
види діяльності

X

д) відомості щодо 
належності емітента 
до будь-яких 
об'єднань 
підприємств

-

е) інформація про 
рейтингове агентство -

є) інформація про 
органи управління 
емітента

-

2. Інформація про 
засновників та/або 
учасників емітента та 
кількість і вартість 
акцій (розміру 

X



часток, паїв)

3. Інформація про 
чисельність 
працівників та 
оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо 
освіти та стажу 
роботи посадових 
осіб емітента

X

б) інформація про 
володіння 
посадовими особами 
емітента акціями 
емітента

X

5. Інформація про 
осіб, що володіють 
10 відсотків та 
більше акцій емітента

X

6. Інформація про 
загальні збори 
акціонерів

X

7. Інформація про 
дивіденди X

8. Інформація про 
юридичних осіб, 
послугами яких 
користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про 
випуски акцій 
емітента

X

б) інформація про 
облігації емітент -

в) інформація про 
інші цінні папери, 
випущені емітентом

-

г) інформація про 
похідні цінні папери -

ґ) інформація про 
викуп власних акцій 
протягом звітного 
періоду

-

д) інформація щодо 
виданих сертифікатів 
цінних паперів

-

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про 
основні засоби 
емітента (за 

X



залишковою 
вартістю)

б) інформація щодо 
вартості чистих 
активів емітента

X

в) інформація про 
зобов'язання 
емітента

X

г) інформація про 
обсяги виробництва 
та реалізації 
основних видів 
продукції

X

ґ) інформація про 
собівартість 
реалізованої 
продукції

X

12. Інформація про 
гарантії третьої особи 
за кожним випуском 
боргових цінних 
паперів

-

13. Відомості щодо 
особливої інформації 
та інформації про 
іпотечні цінні папери, 
що виникала 
протягом звітного 
періоду

X

14. Інформація про 
стан корпоративного 
управління

X

15. Інформація про 
випуски іпотечних 
облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про 
розмір іпотечного 
покриття та його 
співвідношення з 
розміром (сумою) 
зобов'язань за 
іпотечними 
облігаціями з цим 
іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо 
співвідношення 
розміру іпотечного 
покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань 
за іпотечними 
облігаціями з цим 
іпотечним покриттям 
на кожну дату після 
змін іпотечних 
активів у складі 
іпотечного покриття, 
які відбулися 
протягом звітного 

-



періоду

в) інформація про 
заміни іпотечних 
активів у складі 
іпотечного покриття 
або включення нових 
іпотечних активів до 
складу іпотечного 
покриття

-

г) відомості про 
структуру іпотечного 
покриття іпотечних 
облігацій за видами 
іпотечних активів та 
інших активів на 
кінець звітного 
періоду

-

ґ) відомості щодо 
підстав виникнення у 
емітента іпотечних 
облігацій прав на 
іпотечні активи, які 
складають іпотечне 
покриття за станом 
на кінець звітного 
року

-

17. Інформація про 
наявність 
прострочених 
боржником строків 
сплати чергових 
платежів за 
кредитними 
договорами 
(договорами позики), 
права вимоги за 
якими забезпечено 
іпотеками, які 
включено до складу 
іпотечного покриття

-

18. Інформація про 
випуски іпотечних 
сертифікатів

-

19. Інформація щодо 
реєстру іпотечних 
активів

-

20. Основні відомості 
про ФОН -

21. Інформація про 
випуски сертифікатів 
ФОН

-

22. Інформація про 
осіб, що володіють 
сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок 
вартості чистих 
активів ФОН

-

24. Правила ФОН -



25. Річна фінансова 
звітність X

26. Копія протоколу 
загальних зборів 
емітента, які 
проведені за звітний 
період (для 
акціонерних 
товариств) 
(додається до 
паперової форми при 
поданні інформації 
до Комісії)

X

27. Аудиторський 
висновок X

28. Річна фінансова 
звітність, складена 
відповідно до 
Міжнародних 
стандартів 
фінансової звітності

-

29. Звіт про стан 
об'єкта нерухомості 
(у разі емісії цільових 
облігацій 
підприємств, 
виконання 
зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом 
передачі об'єкта 
(частини об'єкта) 
житлового 
будівництва) ("1" - 
так, "2" - ні)

-

30. 
Примітки

Емiтент не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств. Рейтингова оцiнка цiнних 
паперiв емiтента не проводилась. У складi засновникiв емiтента вiдсутнi фiзичнi особи. У 
складi акцiонерiв емiтента вiдсутнi фiзичнi особи, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента. 
Емiтент є акцiонерним товариством, у зв'язку з чим роздiл <Iнформацiя про органи 
управлiння емiтента> не заповнено. Посадовi особи не надали згоди на розкриття iнформацiї 
про паспортнi данi. Акцiї емiтента iснують у бездокументарнiй формi, у зв'язку з цим емiтент 
не замовляв та не видавав сертифiкати акцiй. Емiтент не здiйснював випуск, iнших цiнних 
паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї),похiдних цiнних паперiв, сертифiкати не замовляв 
та не видавав. Емiтент не здiйснював викуп власних цiнних паперiв протягом звiтного 
перiоду. Емiтент не здiйснював випуск процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) 
облiгацiй Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Емiтент не укладав кредитних 
договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпеченi iпотеками. Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. У емiтента не виникало зобов'язань за iпотечними 
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому за похiдними 
цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не виникало. У зв'язку 
з вiдсутнiстю випуску в 2011 роцi боргових цiнних паперiв, гарантiї третьої особи не 
надавались. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку вiдсутня. Звiт про корпоративне управлiння не подається, оскiльки емiтент не є 
фiнансовою установою. У звiтi про фiнансовi результати в полях FP300_03, FP300_04, 
FP310_03, FP310_04 вказана недостовiрна iнформацiя через переповнення формату полiв i 
неможливiсть розмiщення на сайтi stockmarket.gov.ua. Достовiрна iнформацiя: Звiт про 
фiнансовi результати. III. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй Назва статтi Код рядка 
За звiтний перiод За попереднiй перiод 1 2 3 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 300 
103635500 103635500 Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 310 103635500 
103635500 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю (грн.) 320 0,76 0,47 Скоригований 
чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю (грн.) 330 0,00 0,00 Дивiденди на одну 
просту акцiю (грн.) 340 0,00 0,02

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента



Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Поштовий індекс 76014

Область, район Iвано-Франкiвська

Населений пункт м.Iвано-Франкiвськ

Вулиця, будинок Iндустрiальна, буд. 34

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва Серiя А01 № 620853

Дата державної реєстрації 23.10.1998

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Iвано-
Франкiвської мiської ради

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 25908875

Сплачений статутний капітал (грн.) 25908875

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя - Iвано-Франкiвське 
обласне управлiння АТ 
"Ощадбанк"

МФО банку 336503

Поточний рахунок 26003301757

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя - Iвано-Франкiвське 
обласне управлiння АТ 
"Ощадбанк"

МФО банку 336503

Поточний рахунок 26003301757

Основні види діяльності

40.13.0 Розподiлення та постачання електроенергiї 
45.21.1 Будiвництво будiвель 
63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту



Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послуг фiксованого мiсцевого 
телефонного звязку з ємнiстю мережi до 1000 
номерiв з правом технiчного обслуговування 
та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 
електрозвязку на територiї Iвано-Франкiвської 

областi

593103 10.10.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання 
звязку України 21.07.2014

Опис Емiтент вважає за доцiльне поновлення даної лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.

 

Господарська дiяльнiсть, повязана iз 
створенням обєктiв архiтектури 595114 12.10.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 

України 12.10.2016

Опис Емiтент вважає за доцiльне поновлення даної лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.

 

Надання освiтнiх послуг навчальними 
закладами, повязаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних 
вимог до професiйно-технiчного навчання, 
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

582298 25.10.2011 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту 
України 28.09.2014

Опис Емiтент вважає за доцiльне поновлення даної лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.

 

Постачання електричної енергiї за 
регульованим тарифом 500357 18.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 25.08.2015

Опис Емiтент планує продовжити термiн дiї виданої лiцензiї пiсля закiнчення строку її дiї.

 

Передача електричної енергiї мiсцевими 
(локальними) електричними мережами 500356 18.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України
дата закiнчення дiї лiцензiї 

не визначена

Опис Лiцензiя видана без обмеження строку її дiї.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування 
юридичної 

особи 
засновника 

та/або 
учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 
належать 

засновнику 
та/або 

учаснику 
(від 

загальної 
кількості)



Засновником 
Емiтента є 
держава в 

особi 
Мiнiстерства 
енергетики 

України

32984271
Україна Київська 
д/н 01601 Київ 

Хрещатик, буд.30
0

Прізвище, 
ім"я, по 
батькові 
фізичної 
особи

Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав 

паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику 
та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього 0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Показники за 2011 рiк Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3139 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (по договору) (осiб) - 26 Середня чисельнiсть 
працiвникiв, що працюють за сумiсництвом, осiб - 28 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 34 Фонд оплати працi штатних працiвникiв (тис. грн.) - 119 620,0 У 
порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi в 2011 роцi зрiс на 14 %. Фонд оплати працi збiльшено в зв'язку iз пiдняттям заробiтної плати та виплат, передбачених чинним законодавством. Iнформацiя про 
кадрову програму Головною виробничою силою пiдприємства є висококвалiфiкований персонал, тому кадрова полiтика товариства у 2011 роцi i далi була спрямована на формування професiйно сильного, 
лояльного та ефективно працюючого колективу, оскiльки дана мета визначена стратегiчним планом компанiї. Розвиток пiдприємства, освоєння нових програм та напрямкiв дiяльностi вимагає оновлення та 
поповнення штату пiдприємства обдарованими, амбiцiйними i перспективними працiвниками, здатними приймати участь у розробках стратегiчних проектiв, впроваджувати iнновацiї, брати на себе 
вiдповiдальнiсть i працювати на результат. Протягом 2011 року розроблено i впроваджено новiтнi форми навчання для фахiвцiв та робiтникiв: для оперативного персоналу впроваджено тренажер оперативних 
перемикань та лiквiдацiї аварiйних ситуацiй на пiдстанцiї, проведено навчання з педагогiчного мiнiмуму для викладачiв НКК, керiвники пройшли навчання за темою: "Основи Податкового кодексу України для 
керiвникiв". Крiм того, керiвники фiлiй ПАТ пройшли навчання за спецiалiзованою програмою <Розвиток управлiнського персоналу> на базi мiжнародного iнституту менеджменту (МIМ - Київ). У 2011 роцi ряд 
керiвникiв компанiї освоїли нову методику оцiнки та пiдбору персоналу, пройшовши навчання на базi <Перформия СНГ> за напрямком <Як успiшно наймати персонал>. Група керiвникiв компанiї освоїла 
навички i принципи тайм-менеджменту, прийнявши участь у программi <Управлiння часом та делегування>, яке органiзувала компанiя BogushTime. Протягом 2011 року по системi внутрiшнього навчання 
пройшли перепiдготовку, пiдвищили квалiфiкацiю, здобули новi знання 638 працiвникiв, пiдвищили свiй рiвень знань по системi зовнiшнього навчання - 319 працiвникiв. В загальному це становить 30,8 % вiд 
прийнятої норми - 20% працюючого персоналу, коли можна впевнено констатувати, що компанiя успiшно працює в напрямку розвитку i навчання персоналу. Сформовано базу учбових закладiв та навчальних 
консалтингових компанiй, з якими працює ПАТ <Прикарпаттяобленерго>.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи

Яремчук Людмила 
Володимирiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 
видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1952

Освіта** вища, економiст

Стаж керівної роботи (років)** 26

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ <Олтек>, головний 
бухгалтер

Опис Головний бухгалтер органiзовує 
ведення бухгалтерського облiку, 
та виконує iншi функцiональнi 
обов'язки згiдно посадової 
iнструкцiї. На посаду головного 
бухгалтера Яремчук Л.В. 
прийнята з 1999 року. Оплата 
працi визначається штатним 
розписом. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини 



особа немає. Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не 
надано.

Посада Член Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Iльницький Денис Євгенович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1989

Освіта** вища, менеджмент органiзацiй

Стаж керівної роботи (років)** 2

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

ТзОВ "Скорзонера", менеджер з фiнансiв

Опис Правлiння є виконавчим колегiальним 
органом Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю, 
органiзовує виконання рiшень Загальних 
зборiв, Наглядової ради та несе 
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи 
Товариства згiдно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом 
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 
Товариства, Наглядової ради Товариства. 
Права та обов'язки члена Правлiння 
Товариства визначаються чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Правлiння Товариства. Розмiр 
винагороди за виконання обовязкiв члена 
Правлiння визначається умова контракту. 
Iльницького Д.Є. Обрано Членом 
Правлiння за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
вiд 12.04.2011р. (Протокол № 12) 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.

Посада Член Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Єфiмов Сергiй Олексiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1978

Освіта** вища, економiст

Стаж керівної роботи (років)** 9

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

ТзОВ "Скорзонера", менеджер фiнансової 
дiяльностi



Опис Правлiння є виконавчим колегiальним 
органом Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю, 
органiзовує виконання рiшень Загальних 
зборiв, Наглядової ради та несе 
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи 
Товариства згiдно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом 
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 
Товариства, Наглядової ради Товариства. 
Права та обов'язки члена Правлiння 
Товариства визначаються чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Правлiння Товариства. Розмiр 
винагороди за виконання обовязкiв члена 
Правлiння визначається умовами 
контракту. Єфiмова С.О. обрано Членом 
Правлiння за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
вiд 12.04.2011р. (Протокол № 12) 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.

Посада Заступник Голови Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Костюк Василь Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1966

Освіта** вища, iнженер-будiвельник

Стаж керівної роботи (років)** 13

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

ВАТ "Прикарпаттяобленерго", директор з 
загальних питань

Опис Правлiння є виконавчим колегiальним 
органом Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю, 
органiзовує виконання рiшень Загальних 
зборiв, Наглядової ради та несе 
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи 
Товариства згiдно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом 
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 
Товариства, Наглядової ради Товариства. 
Права та обов'язки членiв Правлiння 
Товариства визначаються чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Правлiння Товариства. Заступник 
Голови Правлiння на час вiдсутностi 
Голови Правлiння виконує його його 
обов'язки. Розмiр винагороди за виконання 
обовязкiв Заступника Голови Правлiння 
визначається умовами контракту. Костюка 
В.В. обрано заступником Голови Правлiння 
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" вiд 
12.04.2011р. (Протокол № 12) 



Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.

Посада Голова Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Бубен Олександр Олександрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1971

Освіта** вища, економiст.

Стаж керівної роботи (років)** 14

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

АК "Харкiвобленерго", комерцiйний 
директор.

Опис Правлiння є виконавчим колегiальним 
органом Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю, 
органiзовує виконання рiшень Загальних 
зборiв, Наглядової ради та несе 
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи 
Товариства згiдно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом 
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 
Товариства, Наглядової ради Товариства. 
Голова Правлiння органiзовує та керує 
роботою Правлiння, скликає засiдання, 
забезпечує ведення протоколiв засiдань, 
забезпечує виконання рiшень Загальних 
зборiв Товариства та Наглядової ради, 
звiтує Загальним зборам про роботу 
Правлiння Товариства. Без довiреностi дiє 
вiд iменi Товариства, представляє його в 
усiх пiдприємствах, органiзацiях та 
установах в Українi й за кордоном, у 
стосунках з юридичними та фiзичними 
особами, у будь-яких судах та судових 
установах України та iнших держав. 
Виконує iншi функцiї, передбаченi 
Статутом Товариства, законодавством 
України або передаються Головi Правлiння 
за рiшенням iнших керiвних органiв 
Товариства. Розмiр винагороди за 
виконання посадових обовязкiв Голови 
Правлiння визначається умовами 
контракту. Бубена О.О. обрано Головою 
Правлiння за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
вiд 12.04.2011р. (Протокол № 12). 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї



Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Безуглий Олексiй Юрiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1978

Освіта** вища, економiст

Стаж керівної роботи (років)** 10

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

КУА "Енергiя - капiтал", заступник 
директора

Опис Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї 
органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, 
скликає засiдання та головує на них, 
доповiдає про результати проведених 
Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним 
зборам та Наглядовiй радi, здiйснює iншi 
повноваження, передбаченi 
законодавством України, Статутом 
Товариства та Положенням про Ревiзiйну 
комiсiю. Розмiр винагороди, що 
виплачується Головi Ревiзiйної комiсiї, 
затверджується Загальними зборами 
акцiонерiв. Безуглого О.Ю. обрано 
Головою Ревiзiйної комiсiї за рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" вiд 12.04.2011р. 
(Протокол №12). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа 
немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано.

Посада Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Осiпова Ольга Юрiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1973

Освіта** вища, економiст

Стаж керівної роботи (років)** 7

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

ТОВ ВКФ "Торнадо", бухгалтер

Опис Наглядова рада є колегiальним органом 
управлiння Товариства, що здiйснює 
захист прав акцiонерiв, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом 
Товариства i законом, контролює та 
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. 
Повноваження та обов'язки члена 
Наглядової ради визначенi 
законодавством, Статутом та Положенням 



про Наглядову раду. Розмiр винагороди, 
що виплачується члену Наглядової ради, 
затверджується Загальними зборами. 
Осiпову О.Ю. обрано Членом Наглядової 
ради за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
вiд 12.04.2011р. (Протокол №12). 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.

Посада Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Троїцька Тамара Миколаївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1969

Освіта** вища, iнженер-економiст, юрист

Стаж керівної роботи (років)** 9

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

ЗАТ КУА "Товариство", начальник 
управлiння корпоративного управлiння.

Опис Наглядова рада є колегiальним органом 
управлiння Товариства, що здiйснює 
захист прав акцiонерiв, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом 
Товариства i законом, контролює та 
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. 
Повноваження та обов'язки члена 
Наглядової ради визначенi 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Наглядову раду. Розмiр винагороди, 
що виплачується члену Наглядової ради, 
затверджується Загальними зборами 
акцiонерiв. Троїцьку Т.М. обрано Членом 
Наглядової ради за рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" вiд 12.04.2011р. 
(Протокол №12). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа 
немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано.

Посада Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Бурьохiн Володимир Олексiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1960

Освіта** вища, гiрничий iнженер, економiст



Стаж керівної роботи (років)** 20

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

Днiпровський металургiйний комбiнат iм. 
Ф.Е. Дзержинського, перший заступник 
Генерального директора.

Опис Наглядова рада є колегiальним органом 
управлiння Товариства, що здiйсює захист 
прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 
визначеної Статутом Товарситва i 
законом, контролює та регулює дiяльнiсть 
Правлiння Товариства. Повноваження та 
обов'язки члена Наглядової ради 
визначенi законодавством, Статутом та 
Положенням про Наглядову раду. Розмiр 
винагороди, що виплачується члену 
Наглядової ради затверджується 
Загальними зборами. Бурьохiна В.О. 
обрано Членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" вiд 12.04.2011р. 
(Протокол №12). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа 
немає. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано.

Посада Голова Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Сагура Олександр Вiкторович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження** 1961

Освіта** вища, економiст

Стаж керівної роботи (років)** 20

Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав**

"Еуропiен Трейдинг Груп", начальник 
вiддiлу представництва

Опис Наглядова рада є колегiальним органом 
управлiння Товариства, що здiйсює захист 
прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, 
визначеної Статутом Товариства i 
законом, контролює та регулює дiяльнiсть 
Правлiння Товариства. Голова Наглядової 
ради органiзовує роботу Наглядової ради, 
скликає засiдання Наглядової ради та 
головує на них, здiйснює iншi 
повноваження, передбаченi 
законодавством України та Статутом 
Товариства. Розмiр винагороди, що 
виплачується Головi Наглядової ради, 
затверджується загальними зборами. 
Сагуру О.В. обрано Головою Наглядової 
ради за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
вiд 12.04.2011р. (Протокол №12). 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не 
надано.



Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
посадової 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Дата 
внесення 

до реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член 
Правлiння

Iльницький 
Денис 

Євгенович
д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член 
Правлiння

Єфiмов Сергiй 
Олексiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Заступник 
Голови 

Правлiння

Костюк Василь 
Васильович д/н д/н д/н 03.03.2005 133 0.0001283344 133 0 0 0

Голова 
Правлiння

Бубен 
Олександр 

Олександрович
д/н д/н д/н 25.03.2008 5 0.0000048246 5 0 0 0

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї

Безуглий 
Олексiй 

Юрiйович
д/н д/н д/н 04.03.2005 10 0.0000096492 10 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Осiпова Ольга 
Юрiївна д/н д/н д/н 5 0.0000048246 5 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Троїцька 
Тамара 

Миколаївна
д/н д/н д/н 16.07.2003 1 0.00000096492 1 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Бурьохiн 
Володимир 
Олексiйович

д/н д/н д/н 04.03.2005 10 0.0000096492 10 0 0 0

Голова 
Наглядової 

ради

Сагура 
Олександр 
Вiкторович

д/н д/н д/н 16.07.2003 1 0.00000096492 1 0 0 0

Усього 165 0.00015921184 165 0 0 0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 12.04.2011



Кворум зборів** 94.6027201

Опис

Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12 квiтня 2011 року, скликанi 
за рiшенням Правлiння. Зборами розглянуто наступнi питання 
порядку денного: 1.Затвердження звiту Правлiння про пiдсумки 
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства та його дочiрнiх 
пiдприємств за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства в 2011 роцi. 2.Затвердження звiту Наглядової ради про 
роботу у 2010 роцi. 3.Затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 
4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства та його 
дочiрнiх пiдприємств за 2010 рiк. 5.Визначення порядку розподiлу 
прибутку/покриття збиткiв за 2010 рiк та затвердження плану 
розподiлу прибутку на 2011 рiк . 6.Прийняття рiшення про змiну типу 
Товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне 
акцiонерне товариство. 7.Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства вiдповiдно до вимог Закону України <Про акцiонернi 
товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8.Про 
затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення 
про Наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю. 9.Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Правлiння Товариства. 10.Обрання Голови та членiв 
Правлiння. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) 
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 
13.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Обрання Голови та Членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. 
15.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством. 16.Про внесення змiн та доповнень до 
Положень про фiлiї Товариства, шляхом викладення їх у новiй 
редакцiї. 17.Про внесення змiн та доповнень до Статуту дочiрнього 
пiдприємства <Прикарпаттяенергосервiс> шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. 18.Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
дочiрнього пiдприємства <Станiславська теплоенергетична 
компанiя> шляхом викладення його у новiй редакцiї. 19.Про порядок 
вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що 
дематерiалiзувався. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: По 
першому питанню Порядку денного: Звiт Правлiння ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства та його дочiрнiх пiдприємств у 2010 роцi та 
основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк затвердити. Роботу 
Правлiння Товариства у 2010 роцi визнати задовiльною. По другому 
питанню Порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про 
роботу у 2010 роцi затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства у 
2010 роцi визнати задовiльною. По третьому питанню Порядку 
денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї та висновки щодо фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї у 2010 роцi визнати задовiльною. По четвертому 
питанню Порядку денного: Рiчну фiнансову звiтнiсть ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" за 2010 рiк затвердити. Рiчну фiнансову 
звiтнiсть дочiрнього пiдприємства "Прикарпаттяенергосервiс" ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" за 2010 рiк затвердити. Рiчну фiнансову 
звiтнiсть дочiрнього пiдприємства "СТАНIСЛАВСЬКА 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" ВАТ "Прикарпаттяобленерго" за 
2010 рiк затвердити. По п'ятому питанню Порядку денного: 
Затвердити прибуток у розмiрi 48 855 тис. грн. (сорок вiсiм мiльйонiв 
вiсiмсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень), отриманий товариством у 
2010 роцi. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, 
отриманого Товариством у 2010 роцi: прибуток на виробничi 



iнвестицiї - грошовi кошти у сумi 30 290 тис. грн. (тридцять мiльйонiв 
двiстi дев'яносто тисяч гривень), що складає 62 % вiд суми чистого 
прибутку Товариства за 2010 рiк; на покриття збиткiв минулих рокiв - 
грошовi кошти у сумi 16 122 тис. грн. (шiстнадцять мiльйонiв сто 
двадцять двi тисячi гривень), що складає 33% вiд суми чистого 
прибутку Товариства за 2010 рiк; вiдрахувати до фонду виплати 
дивiдендiв грошовi кошти у сумi 2 443 тис. грн. (два мiльйони 
чотириста сорок три тисячi гривень), що складає 5% вiд суми чистого 
прибутку Товариства за 2010 рiк. Розмiр дивiдендiв, що припадає на 
одну акцiю, становить 0,02357300345 гривнi. Розмiр нарахованих 
акцiонерам дивiдендiв, що мiстить дробовi частини копiйки, 
округляється за математичними правилами до цiлої копiйки. Виплату 
дивiдендiв здiйснити в грошовiй формi. Перiод виплати дивiдендiв 
встановити з 12.04.2011 року по 12.04.2012 року. Затвердження 
плану розподiлу прибутку за 2011 рiк здiйснити пiсля пiдведення 
пiдсумкiв роботи ВАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2011 рiк. По 
шостому питанню Порядку денного: Змiнити тип Товариства з 
вiдкритого акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на 
публiчне акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго". По 
сьомому питанню Порядку денного: Внести змiни та доповнення до 
Статуту ВАТ "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" у новiй редакцiї. Доручити Головi Загальних 
зборiв акцiонерiв та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго". Доручити Головi Правлiння Товариства 
здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту Публiчного акцiонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго". По восьмому питанню Порядку денного: 
Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення 
про Наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Прикарпаттяобленерго". Доручити Головi 
Загальних зборiв акцiонерiв та секретарю Загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ "Прикарпаттяобленерго" пiдписати Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, 
Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго". По дев'ятому питанню Порядку денного: 
Припинити повноваження дiючих (на момент проведення цих 
загальних зборiв акцiонерiв) Голови та членiв Правлiння Товариства: 
Бубена Олександра Олександровича - Голови Правлiння; Костюка 
Василя Васильовича - заступника Голови Правлiння; Єфiмова Сергiя 
Олексiйовича - фiнансового директора; Iльницького Дениса 
Євгеновича - заступника фiнансового директора. Вважати 
повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства припиненими 
з моменту прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв. По 
десятому питанню Порядку денного: Обрати Правлiння Товариства у 
наступному складi: Бубена Олександра Олександровича - Головою 
Правлiння; Костюка Василя Васильовича - заступником Голови 
Правлiння; Єфiмова Сергiя Олексiйовича - фiнансовим директором; 
Iльницького Дениса Євгеновича - заступником фiнансового 
директора. Вважати повноваження обраного складу Правлiння 
Товариства такими, що набули чинностi з моменту прийняття 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв. По одинадцятому питанню 
Порядку денного: Припинити повноваження дiючих (на момент 
проведення цих загальних зборiв акцiонерiв) Голови та членiв 
Наглядової Ради Товариства: Cагури Олександра Вiкторовича - 
Голови Наглядової ради; Бурьохiна Володимира Олексiйовича - члена 
Наглядової ради; Троїцької Тамари Миколаївни - члена Наглядової 
ради; Осiпової Ольги Юрiївни - члена Наглядової ради. Вважати 
повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства 
припиненими з моменту прийняття рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв. По дванадцятому питанню Порядку денного: Обрати 
Наглядову раду Товариства у наступному складi: Cагуру Олександра 
Вiкторовича - Головою Наглядової ради; Бурьохiна Володимира 
Олексiйовича - членом Наглядової ради; Троїцьку Тамару Миколаївну 
- членом Наглядової ради; Осiпову Ольгу Юрiївну - членом 
Наглядової ради. Вважати повноваження обраного складу Наглядової 
ради Товариства такими, що набули чинностi з моменту прийняття 



рiшення Загальними зборами акцiонерiв. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства. Встановити розмiр винагороди Головi 
Наглядової ради в сумi 25 законодавчо встановлених мiнiмальних 
заробiтних плат, членам Наглядової ради в сумi 15 законодавчо 
встановлених мiнiмальних заробiтних плат, чинних у розрахунковому 
мiсяцi. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової Ради Товариства в 
сумi 1 500 000 грн. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства. По тринадцятому 
питанню Порядку денного: Припинити повноваження дiючих (на 
момент проведення цих загальних зборiв акцiонерiв) Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Безуглого Олексiя Юрiйовича - 
Голови Ревiзiйної комiсiї; Луцася Андрiя Євгеновича - члена Ревiзiйної 
комiсiї; Пазюк Наталiї Василiвни - члена Ревiзiйної комiсiї. Вважати 
повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
припиненими з моменту прийняття рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв. По чотирнадцятому питанню Порядку денного: Обрати 
Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному складi: Безуглого Олексiя 
Юрiйовича - Головою Ревiзiйної комiсiї; Луцася Андрiя Євгеновича - 
членом Ревiзiйної комiсiї; Пазюк Наталiю Василiвну - членом 
Ревiзiйної комiсiї. Вважати повноваження обраного складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства такими, що набули чинностi з моменту прийняття 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити розмiр винагороди Головi 
Ревiзiйної комiсiї в сумi 15 законодавчо встановлених мiнiмальних 
заробiтних плат, членам Ревiзiйної комiсiї в сумi 10 законодавчо 
встановлених мiнiмальних заробiтних плат, чинних у розрахунковому 
мiсяцi. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. По п'ятнадцятому 
питанню Порядку денного: Надати попередню згоду на укладання 
Товариством наступних значних правочинiв: договорiв з ДП 
"Енергоринок" та iншими постачальниками електричної енергiї - без 
обмеження суми; договорiв страхування майна i працiвникiв 
Товариства, фiнансових ризикiв тощо - без обмеження суми 
страхового вiдшкодування. По шiстнадцятому питанню Порядку 
денного: Внести змiни та доповнення до Положень про фiлiї 
Товариства, виклавши їх в новiй редакцiї. Делегувати право пiдпису 
Положень про фiлiї Товариства в новiй редакцiї Головi Правлiння 
Товариства. По сiмнадцятому питанню Порядку денного: Внести 
змiни та доповнення до Статуту дочiрнього пiдприємства 
"Прикарпаттяенергосервiс" ВАТ "Прикарпаттяобленерго", виклавши 
його в новiй редакцiї. Делегувати право пiдпису Статуту дочiрнього 
пiдприємства "Прикарпаттяенергосервiс" ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" в новiй редакцiї Головi Правлiння 
Товариства. Доручити Директору дочiрнього пiдприємства 
"Прикарпаттяенергосервiс" забезпечити державну реєстрацiю 
Статуту дочiрнього пiдприємства в новiй редакцiї. По вiсiмнадцятому 
питанню Порядку денного: Внести змiни та доповнення до Статуту 
дочiрнього пiдприємства "СТАНIСЛАВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНIЯ" ВАТ "Прикарпаттяобленерго", виклавши його в новiй 
редакцiї. Делегувати право пiдпису Статуту дочiрнього пiдприємства 
"СТАНIСЛАВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" в новiй редакцiї Головi Правлiння 
Товариства. Доручити Директору дочiрнього пiдприємства 
"СТАНIСЛАВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" забезпечити 
державну реєстрацiю Статуту дочiрнього пiдприємства в новiй 
редакцiї. По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного: Затвердити 
порядок вилучення сертифiкатiв ВАТ <Прикарпаттяобленерго>: Обiг 
акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> (ПАТ <Прикарпаттяобленерго> 
з урахуванням прийнятого рiшення про змiну типу Товариства) з 
використанням сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що 
дематерiалiзувався, пiсля дати депонування глобального сертифiката 
не допускається. Сертифiкати акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> 
пiдлягають вилученню у такому порядку: акцiонери Товариства 



зобов'язанi до <31> грудня 2011 року повернути належнi їм 
сертифiкати акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> шляхом надсилання 
сертифiката акцiй рекомендованим листом на адресу Товариства; 
вiдповiдальна особа за вилучення та зберiгання сертифiкатiв акцiй 
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" зобов'язана вести журнал облiку 
вилучених сертифiкатiв акцiй та зберiгати вилученi сертифiкати 
акцiй. Мiсцезнаходження (адреса) для надсилання сертифiката акцiй 
ВАТ <Прикарпаттяобленерго>: Україна 76014, м. Iвано-Франкiвськ, 
вул. Iндустрiальна, 34, Вiдповiдальнiй особi за вилучення та 
зберiгання сертифiкатiв акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> 
Романюк М.Д. (телефон вiдповiдальної особи: (0342) 59 43 07). 
Вилучення сертифiкатiв акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> 
здiйснюється безоплатно. Вилученi сертифiкати акцiй не пiдлягають 
поверненню. Вилучення сертифiката акцiй (сертифiкатiв акцiй) ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" не призводить до переходу права власностi 
на належнi акцiонеру акцiї. Єдиним документом, що пiдтверджує 
право власностi акцiонера на належнi йому акцiї, пiсля дати 
депонування глобального сертифiката, є виписка з рахунку у цiнних 
паперах, яку Зберiгач зобов'язаний надавати власнику цiнних 
паперiв. Товариство забезпечує зберiгання та погашення (знищення) 
вилучених сертифiкатiв акцiй ВАТ <Прикарпаттяобленерго> у 
вiдповiдностi з вимогами та строками, установленими чинним 
законодавством щодо документiв суворої звiтностi. Знищення 
вилучених сертифiкатiв цiнних паперiв здiйснюється у 
паперорiзальнiй машинi або шляхом спалення з обов'язковим 
складанням акта про знищення. Невiд'ємною частиною акта про 
знищення повинен бути реєстр знищених сертифiкатiв цiнних 
паперiв, який має мiстити iнформацiю щодо iндивiдуальних ознак 
знищених сертифiкатiв (серiї, номера, наскрiзного номера). Знищення 
сертифiкатiв цiнних паперiв здiйснюється комiсiєю у кiлькостi не 
менше трьох осiб. Склад комiсiї затверджується керiвником емiтента. 
Порядок вилучення сертифiкатiв акцiй ВАТ "Прикарпаттяобленерго", 
який передбачений цим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, 
застосовується у разi, якщо iнше не передбачено чинним 
законодавством України.

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн. 0 0 2443000 0

Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн. 0 0 0.023 0

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 0 0 2213000.41 0

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

12.04.2011

Дата виплати дивідендів 12.04.2011

Опис
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 19.04.2012р., прийнято рiшення не здiйснювати виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду. 
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
12.04.2011р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 12.04.2011р. Дата виплати з 12.04.2011р.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство 
"Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206

Місцезнаходження Україна Київська д/н 03150 Київ 
Червоноармiйська, 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581354

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2011

Міжміський код та телефон (044) 277 50 00

Факс (044) 277 50 01

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 
фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис провадження професiйної дiяльностi 
на фондовому ринку, а саме 
дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на 
фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй 
цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження Україна Київська д/н 04107 
м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009

Міжміський код та телефон 044 585-42-40

Факс 044 585-42-40

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

Опис провадження професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку - 
депозитарної дiяльностi, а саме 
депозитарної дiяльностi 
депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Укренергоконсалтiнг"



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32110308

Місцезнаходження Україна Київська д/н 04071 м.Київ 
Спаська, 5 Спаська,5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (044) 5933642

Факс д/н

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову 
допомогу емiтенту

Опис Надання послуг в галузi права.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

ТОВ <Аудит-Сервiс iнк>

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13659226

Місцезнаходження Україна Iвано-Франкiвська д/н 
76018 Iвано-Франкiвськ 
Лепкого,34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0036

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон (0342) 75-05-01

Факс (0342) 75-05-01

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa 
надає аудиторськi послуги 
емiтенту

Опис надання аудиторських послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-
РЕЄСТР"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська 
Бабушкiнський 49000 м. 



Днiпропетровськ вулиця Ленiна, 
буд. 8-10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534238

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010

Міжміський код та телефон (056) 372-90-56

Факс (056) 372-90-56

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну дiяльнiсть 
зберiгача

Опис провадження професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку - 
депозитарної дiяльностi, а саме 
депозитарної дiяльностi зберiгача 
цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

Приватне акцiонерне 
товариство "Страхова 
компанiя "Каштан"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне 
товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32071894

Місцезнаходження Україна Київська д/н 01021 
м.Київ Кловський узвiз, 12, 
офiс 37

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №546935

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2010

Міжміський код та телефон (044) 2499843

Факс (044) 2490111

Вид діяльності Юридична особа, якa надає 
страховi послуги емiтенту

Опис Надання послуг в формi 
обов'язкового та 
добровiльного страхування.

Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип 
цінного 
паперу

Форма існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.10.2010 833/1/10

Державна комiсiя 
з цiнних паперiв 

та фондового 
ринку

UA4000091045
Акції 

Іменні 
прості

Бездокументарна 
Іменні 0.25 103635500 25908875 100

Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Фондова бiржа ПФТС. Iнформацiя щодо факту 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї емiтента включенi до списку ФБ ПФТС.

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, 
приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство 
"Прикарпаттяобленерго" є правонаступником 
вiдкритого акцiонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго", яке є правонаступником 
Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї 
"Прикарпаттяобленерго", заснованої вiдповiдно до 
наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 
України вiд 9 серпня 1995 року № 145 шляхом 
перетворення Iвано-Франкiвського обласного 
пiдприємства електричних мереж у Державну 
акцiонерну енергопостачальну компанiю 
"Прикарпаттяобленерго", згiдно з Указом 
Президента України вiд 4 квiтня 1995 року № 282/95 
"Про структурну перебудову в 
електроенергетичному комплексi України". 
Державну реєстрацiю ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 
здiйснено Виконавчим комiтем Iвано-Франкiвської 
мiської ради 23 жовтня 1998 року.

Про організаційну структуру емітента, дочірні 
підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням 
найменування та місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в організаційній 
структурі у відповідності з попереднім звітним 
періодом

Структура ПАТ ?Прикарпаттяобленерго? складається 
з наступних дирекцiй:  технiчна дирекцiя; 
 дирекцiя з енергозбуту;  дирекцiя з загальних 
питань;  фiнансова дирекцiя;  дирекцiя з 
iнвестицiй, розвитку та iнформацiйних технологiй; 
 дирекцiя з охорони працi;  дирекцiя з персоналу; 
 дирекцiя з юридичних питань;  дирекцiя з питань 
захисту економiчних iнтересiв;  центральна 
бухгалтерiя Виробничi служби, дiльницi, цехи, 
вiддiли функцiонують за певними напрямками 
дiяльностi та пiдпорядкованi вiдповiдним 
директорам. До структури ПАТ також належать 17 
фiлiй у кожному районi областi з центральним 
офiсом в м.Iвано-Франкiвськ. Фiлiї функцiонують без 
права юридичної особи, метою їх дiяльностi є 
забезпечення постачання споживачiв енергiєю, 
пiдтримання електрообладнання та мереж в 
належному робочому станi, пiдвищення надiйностi та 
ефективностi його роботи, а також забезпечення 
належних умов для отримання, передачi та 
розподiлу споживачам електричної енергiї у 
вiдповiдностi до лiцензiй. Протягом 2011 року 
значних змiн в оргструктурi ПАТ не вiдбувалось. В 
штатний розпис вводились додатковi штатнi посади, 
кiлькiсть яких обумовлювалась виробничою 
необхiднiстю. В структурi ПАТ є ДП 
<Прикарпаттяенергосервiс> та ДП>Станiславська 
теплоенергетична компанiя>

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх 
осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови 
та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку 
третiх осiб у 2011 роцi не надходило.



Опис обраної облікової політики (метод нарахування 
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій 
тощо)

Облiкова полiтика ПАТ у 2011 роцi будується 
вiдповiдно до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999 року №906-ХIУ, Положень 
(Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України , а також 
Положення про облiкову полiтику i органiзацiю 
бухгалтерського облiку ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
на 2011 рiк , затвердженого наказом по 
пiдприємству вiд 04.01.2011 р. №4. Основними 
принципами бухгалтерського облiку i фiнансової 
звiтностi товариства є: автономнiсть, обачнiсть, 
повне висвiтлення, послiдовнiсть, безперервнiсть, 
нарахування i вiдповiднiсть доходiв i 
витрат,перевага сутностi над формою, iсторична 
(фактична) собiвартiсть, єдиний грошовий вимiрник, 
перiодичнiсть. Надання фiнансової звiтностi 
користувачам здiйснюється у вiдповiдностi до 
"Порядку надання фiнансової звiтностi", 
затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 28.02.2000 року №419 (iз змiнами та 
доповненнями). Порядок ведення аналiтичного 
облiку i кореспонденцiї рахункiв визначається 
"Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй" (затверджено наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291), або (у 
частинi, що не визначена Iнструкцiєю) 
встановлюється пiдприємством самостiйно - 
виходячи з норм зазначеної Iнструкцiї, Положень 
(Стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших 
нормативно-правових актiв з питань 
бухгалтерського облiку та управлiнських потреб 
пiдприємства. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi 
органiзовується з дотриманням наступних елементiв 
облiкової полiтики - облiк: основних засобiв; 
малоцiнних необоротних матерiальних активiв; 
нематерiальних активiв; запасiв; доходiв; 
зобов'язань; дебiторської заборгованостi; iнформацiї 
про чистий прибуток; iнформацiї про фiнансовi 
iнвестицiї; iнформацiї про оренду необоротних 
активiв та iнше. Облiк запасiв у бухгалтерському 
облiку ведеться в сумарному виразi. В кiлькiсному 
виразi iз застосуванням типових форм по облiку 
товарно-матерiальних цiнностей i малоцiнних 
предметiв виходячи з потреб управлiння, контролю, 
аналiзу та звiтностi. Придбанi (отриманi) або 
виготовленi запаси зараховуються на баланс 
пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсною 
вартiстю запасiв, придбаних за плату, є собiвартiсть 
запасiв, що складається з фактичних витрат, 
визначених пп.9-14 П(С)БУ №9 <Запаси>. 
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються 
власними силами пiдприємства, визнається їхня 
виробнича собiвартiсть, яка визначається за П(С)БО 
16 "Витрати ". Первiсна вартiсть матерiалiв, 
отриманих вiд демонтажу основних засобiв, 
визначається за справедливою вартiстю, з 
урахуванням вiдсотку зносу та вiдображається в 
бухгалтерському облiку як iнший доход. Запаси 
вiдображаються на дату балансу за найменшою з 
двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою 
вартiстю реалiзацiї з урахуванням вимог пп.24-28 
П(С)БО №9 "Запаси". При складаннi промiжної 
фiнансової звiтностi запаси вiдображаються в 
балансi по первiснiй вартостi. Амортизацiя основних 



засобiв нараховується з застосуванням 
прямолiнiйного методу. По нематерiальних активах 
застосовується метод прямолiнiйного нарахування 
амортизацiї протягом термiну корисного 
використання iз дотриманням пп.22-30 П(С)БО №7. 
По малоцiнних необоротних матерiальних активах 
амортизацiя нараховується в першому мiсяцi 
використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його 
вартостi. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи 
зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй 
вартостi, визначенi вiдповiдно до пп.11-18 П(С)БУ 
№8 "Нематерiальнi активи". Строк корисного 
використання нематерiальних активiв визначається 
за поданням фахiвцiв з комп'ютерних технологiй та 
не може перевищувати 20 рокiв. Бухгалтерський 
облiк нематерiальних активiв ведеться по кожному 
об'єкту в розрiзi груп вiдповiдно до п.5 П(С)БУ №8 
<Нематерiальнi активи>. Пiдприємство може 
здiйснювати переоцiнку до справедливої вартостi на 
дату складання балансу тих нематерiальних активiв, 
щодо яких iснує активний ринок. У випадку 
переоцiнки окремого об'єкта нематерiального активу 
варто переоцiнювати всi iншi активи групи, до якої 
вiдноситься цей нематерiальний актив (крiм тих, 
щодо яких не iснує активного ринку).По 
нематерiальних активах застосовується метод 
прямолiнiйного нарахування амортизацiї протягом 
термiну корисного використання iз дотриманням 
положень пп.25-31 П(С)БУ №8. Облiк iнформацiї про 
фiнансовi iнвестицiї та розкриття у фiнансовiй 
звiтностi проводиться у вiдповiдностi до норм 
П(С)БО №12.

Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської 
фiрми "АУДИТ - СЕРВIС IНК" про фiнансову звiтнiсть 
публiчного акцiонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" Загальним зборам ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" Правлiнню ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" ДКЦПФРУ (НКЦПФРУ) м. 
Iвано-Франкiвськ 26 березня 2012 Висновок щодо 
фiнансової звiтностi Вступ Ми провели аудит 
консолiдованої фiнансової звiтностi публiчного 
акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" 
(далi - Товариство), яка включає Баланс станом на 
31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати, 
Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний 
капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис 
важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi 
пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу щодо фiнансової звiтностi 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання цих фiнансових 
звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв 
(положень) бухгалтерського облiку та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 
помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора 
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки 
щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 
стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 



суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв щодо сум їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. 
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 
помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання 
суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 
управлiнським персоналом, та оцiнку загального 
подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що 
отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази 
для висловлення нашої думки. Висловлення думки 
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть 
вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного 
товариства <Прикарпаттяобленерго> на 31.12.2011 
р., його фiнансовi результати та рух грошових 
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї 
бухгалтерського облiку та звiтностi, законодавства 
України, облiкової полiтики пiдприємства. Висновок 
щодо вимог Комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку Вiдповiдно вимог до аудиторського висновку 
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 
затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 
та положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 
19.12.2006р. №1591 були виконанi аудиторськi 
процедури задля отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум i розкриття: - iнформацiї за видами 
активiв вiдповiдно до нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку; - iнформацiї 
про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; - 
iнформацiї про власний капiтал; - вiдповiдностi 
вартостi чистих активiв вимогам законодавства; - 
сплати Товариством статутного капiталу у 
встановленi законодавством термiни; - iнформацiї 
щодо обсягу чистого прибутку; - Iнформацiї про дiї, 
що вiдбулися протягом звiтного року та можуть 
вплинути на фiнансово-господарський стан 
Товариства та призвести до значної змiни вартостi 
його цiнних паперiв. Аудит здiйснено вiдповiдно до 
мiждержавних стандартiв контролю якостi, аудиту, 
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 
послуг (МСА), зокрема, вiдповiдно до МСА 700 
"Формулювання думки та надання звiту щодо 
фiнансової звiтностi ", МСА 705 "Модифiкацiя думки 
незалежного аудитора ", МСА 706 "Пояснювальнi 
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора ". Цей висновок 
пiдготовлений на пiдставi iнформацiї, отриманої пiд 
час аудиторської перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi та у вiдповiдностi iз вимогами: - ЗУ <Про 
аудиторську дiяльнiсть> вiд 22.04.1993 року №3125-
ХII (зi змiнами i доповненнями); - ЗУ <Про 



бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi> 
вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV, зi змiнами i 
доповненнями; - ЗУ <Про акцiонернi товариства> 
вiд 17.09.2008 р.№ 514-VI; - ЗУ <Про цiннi папери 
та фондовий ринок> вiд 23.02.2006 № 3480-IV, - ЗУ 
<Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в 
Українi> вiд 30.10.1996р. №448/96-ВР (зi змiнами i 
доповненнями); - ЗУ <Про господарськi товариства> 
вiд 19.09.1991 №1576-ХII (зi змiнами i 
доповненнями). Основнi вiдомостi про Товариство   
Повне найменування Публiчне акцiонерне 
товариство "Прикарпаттяобленерго"   Код за 
ЕДРПОУ 00131564   Мiсцезнаходження 76014, м. 
Iвано-Франкiвськ, вул. Iндустрiальна, буд. 34   
Дата та номер державної реєстрацiї   Дата та 
номер останньої державної реєстрацiї 23.10.1998р. 
№ 1 119 120 0000 000647 18.04.2011р. за №1 119 
105 0023 000647   Дата внесення змiн до 
установчих документiв 27.07.2007 р.; 06.09.2010 р. 
№1 119 105 0017000647 18.04.2011р. за №1 119 105 
0023 000647   Основнi види дiяльностi: 40.13.0 
Розподiлення та постачання електроенергiї 80.42.0 
Освiта дорослих та iншi види освiти 63.21.2 
Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та 
мiського транспорту 45.21.1 Будiвництво будiвель 
73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi 
природничих наук 50.20.0 Технiчне обслуговування 
та ремонт автомобiлiв Публiчне акцiонерне 
товариство "Прикарпаттяобленерго", є 
правонаступником вiдкритого акцiонерного 
товариства "Прикарпаттяобленерго", яке є 
правонаступником є правонаступником Державної 
акцiонерної енергопостачальної компанiї 
"Прикарпаттяобленерго", заснованої вiдповiдно до 
наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї 
України вiд 09.08.1995р. №145, шляхом 
перетворення Iвано-Франкiвського обласного 
пiдприємства електричних мереж у Державну 
акцiонерну енергопостачальну компанiю 
"Прикарпаттяобленерго" вiдповiдно до Указу 
Президента України вiд 04.04.1995р. "Про 
структурну перебудову в енергетичному комплексi". 
Нова редакцiя Статуту ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 
затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 
19.06.07р. (Протокол №7) та зареєстрована 
Виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської 
ради 27.07.2007р. за №1 119 105 0010 000647. 
Наступна редакцiя Статуту ВАТ 
"Прикарпаттяобленерго" затверджена загальними 
зборами акцiонерiв вiд 01.09.10р. (Протокол №11) 
та зареєстрована Виконавчим комiтетом Iвано-
Франкiвської мiської ради 06.09.2010р. №1 119 105 
0017 000647. Вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi 
товариства> вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI (зi 
змiнами i доповненнями) та на пiдставi рiшення 
зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року (протокол № 
12) змiнено назву Товариства з Вiдкрите акцiонерне 
товариство <Прикарпаттяобленерго> на Публiчне 
акцiонерне товариство <Прикарпаттяобленерго>. 
Нову редакцiю статуту зареєстровано 
18.04.2011року виконавчим комiтетом Iвано-
Франкiвської мiської ради за № 1 119 105 0023 
000647. Стан бухгалтерського облiку в Товариствi 
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону 
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi " з використанням Плану рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 



зобов'язань i iнших господарських операцiй i з 
врахуванням вимог П(с)БО. Облiк в усiх суттєвих 
аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi 
" вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV з врахуванням 
вимог затверджених стандартiв та iнших 
нормативних документiв з питань органiзацiї 
бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк 
ведеться по журнально-ордернiй формi iз 
застосуванням комп'ютерної технiки. Наказом про 
облiкову полiтику визначено сукупнiсть принципiв, 
методiв, якi використовуються Товариством для 
складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно 
до п.23 П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової 
звiтностi". Задовiльний стан бухгалтерського облiку 
в Товариствi забезпечив своєчасне складання та 
подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, 
податкової та статистичної звiтностi. Аудиторами 
перевiрено вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi 
даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм 
звiтностi один до одного. Аудиторами 
пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової 
звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiднiсть 
даних форм звiтностi один одному. Стан 
корпоративного управлiння пiдприємством можливо 
оцiнити на даний час як задовiльний. Здiйсненi 
аудиторами процедури не мали за мету проведення 
повної та всеохоплюючої перевiрки системи 
внутрiшнього контролю товариства з цiллю 
визначення всiх можливих недолiкiв. Ми не 
спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних 
засобiв, запасiв, грошових коштiв оскiльки ця дата 
передувала початку аудиторської перевiрки, але 
ознайомилися з її результатами. Облiк основних 
засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних 
матерiальних активiв та їх зносу. Облiк 
нематерiальних активiв Облiк нематерiальних 
активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО8 
"Нематерiальнi активи". В Товариствi облiковуються 
нематерiальнi активи первiсна вартiсть яких 
становить 15532 тис. грн. Знос на нематерiальнi 
активи нараховується прямолiнiйним методом i 
станом на 31.12.11 р. складає 6971 тис. грн. В 
примiтцi I "Нематерiальнi активи" достовiрно 
розкрито iнформацiю про нематерiальнi активи i їх 
рух за 2011 рiк. Облiк незавершеного будiвництва. 
Незавершене будiвництво в Товариствi 
облiковується за собiвартiстю. Вартiсть не введених 
в експлуатацiю основних засобiв становить 25790,0 
тис.грн. В примiтцi III "Капiтальнi iнвестицiї" 
достовiрно розкрито iнформацiю про придбання 
капiтальних iнвестицiй Товариства i їх залишок 
станом на 31.12.2011р. в розрiзi видiв iнвестицiй. 
Облiк основних засобiв. Облiк основних засобiв 
ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО 7 "Основнi 
засоби". В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi 
засоби: - якi контролюються Товариством; - вартiсть 
яких визначена по iсторичнiй собiвартостi 
придбання; - якi утримуються з метою використання 
їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну 
корисного використання, що перевищує 
календарний рiк. Аналiтичний облiк основних 
засобiв комп'ютеризовано. Данi аналiтичного облiку 
вiдповiдають даним синтетичного облiку основних 
засобiв та пiдтвердженi проведеною 
iнвентаризацiєю. Облiк амортизацiї здiйснюється 
вiдповiдно до обраної облiкової полiтики з 



урахуванням вимог ПКУ вiд 02.12.10 р. №2755-VI. В 
примiтцi II "Основнi засоби" Товариством розкрито 
iнформацiю щодо класифiкацiї основних засобiв i їх 
руху протягом 2011 року. Облiк фiнансових 
iнвестицiй. Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться 
вiдповiдно до вимог П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". 
В примiтцi IV "Фiнансовi iнвестицiї" достовiрно 
розкрито iнформацiю щодо залишку довгострокових 
фiнансових iнвестицiй на 31.12.2011р. Облiк запасiв. 
Аналiтичний облiк запасiв вiдповiдає даним 
синтетичного облiку, ведеться у вiдповiдностi з 
вимогами П(с)БО 9 "Запаси". Придбанi виробничi 
запаси облiковуються за собiвартiстю з урахуванням 
транспортно-заготiвельних витрат, товари - по цiнi 
придбання. Готова продукцiя та незавершене 
виробництво облiковуються за собiвартiстю. В 
примiтцi VIII "Запаси" розкрито iнформацiю щодо 
залишку запасiв Товариства на 31.12.2011р. в розрiзi 
класифiкацiї запасiв. Облiк векселiв. Облiк векселiв 
ведеться вiдповiдно до чинного законодавства. 
Облiк грошових коштiв. Бухгалтерський облiк та 
документальне оформлення касових операцiй у 
Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про 
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в 
Українi", затвердженому постановою Правлiння 
Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. 
Ведення та документальне оформлення Товариством 
операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських 
рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних 
нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про 
безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй 
валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 
21.01.2004р.№22. В примiтцi VI "Грошовi кошти" 
достовiрно розкрито iнформацiю щодо залишку 
грошових коштiв Товариства станом на 31.12.2011р. 
за мiсцем їх знаходження. Облiк дебiторської 
заборгованостi. Формування у бухгалтерському 
облiку Товариства iнформацiї про дебiторську 
заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi 
вiдповiдає вимогам П(с)БО 10 "Дебiторська 
заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за 
термiнами погашення вiднесена Товариством 
частково до сумнiвної. Дебiторська заборгованiсть 
оцiнена та включена до пiдсумку балансу за чистою 
реалiзацiйною вартiстю. Станом на 31.12.11р. резерв 
сумнiвних боргiв становить 23334 тис. грн. 
Аналiтичнi данi дебiторської заборгованостi 
вiдповiдають даним синтетичного облiку. В примiтцi 
IХ "Дебiторська заборгованiсть" розкрито 
iнформацiю щодо залишку дебiторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої 
дебiторської заборгованостi за строками 
непогашення станом на 31.12.2011р. Облiк iнших 
оборотних активiв. Облiк iнших оборотних активiв 
вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Облiк 
вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань. Облiк 
вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань 
ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО 17 "Податок на 
прибуток". В примiтцi XII "Податок на прибуток" 
достовiрно розкрито iнформацiю щодо залишку 
вiдстрочених податкових активiв на 31.12.2011р. 
Облiк зобов'язань. Визнання, облiк та оцiнка 
зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 11 
"Зобов'язання". Загальна сума зобов'язань 
Товариства на 31.12.2011р. складає 114 293 тис. 
грн., в тому числi:   довгостроковi - 8 017 тис. грн. 
  поточнi - 106 276 тис. грн., з них.: Показники 



балансу на 31.12.2011 р., що характеризують стан 
розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному 
страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом та 
позабюджетними фондами, вiдповiдають даним 
регiстрiв аналiтичного та синтетичного 
бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для 
пiдтвердження їх достовiрностi. Розрахунки з оплати 
працi працiвникам ведуться на рахунку 66 
"Розрахунки з оплати працi" Заробiтна плата 
нараховується згiдно табеля робочого часу. 
Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд 
зарплати податку з доходiв фiзичних осiб, єдиного 
соцiального внеску, порушень не виявлено. 
Зобов'язання Товариства, що склалися на дату 
балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. 
Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного 
i аналiтичного облiку. Кредиторська заборгованiсть 
являється реальною i документально пiдтверджена. 
Облiк власного капiталу. Облiк статутного капiталу. 
Оголошений статутний капiтал в сумi 25 908 875 грн. 
подiлено на 103 635 500 штук простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 
31.12.2011 р. статутний капiтал сформовано 
повнiстю. Облiк статутного капiталу вiдповiдає 
вимогам чинного законодавства. Облiк iншого 
додаткового капiталу. Облiк iншого додаткового 
капiталу ведеться вiдповiдно до чинного 
законодавства. В статтi <Iнший додатковий 
капiтал> наведенi безоплатно отриманi активи та 
iндексацiя балансової вартостi основних засобiв, 
накопичена за попереднi перiоди. Облiк резервiв. 
Резервний капiтал Товариства сформовано у 
вiдповiдностi до установчих документiв. За 
результатами господарської дiяльностi у 2011 р. 
Товариством отримано чистий прибуток у сумi 78360 
тис. грн. Сума нерозподiленого прибутку станом на 
31.12.2011р. - 82062 тис. грн. Результат дiяльностi 
пiдтверджується первинними документами. 
Аудиторською перевiркою пiдтверджується 
правильнiсть та адекватнiсть визначення власного 
капiталу, його структури та призначення. Облiк 
витрат. Склад витрат, їх визнання та порядок 
розподiлу вiдповiдають вимогам П(с)БО № 16 
"Витрати" та Податковому кодексу України в редакцiї 
вiд 02.12.10р. №2755-VI (зi змiнами i 
доповненнями). Вибiрково перевiрено правильнiсть 
вiднесення витрат, понесених Товариством помилок 
не виявлено. В примiтцi V "Доходи i витрати" 
розкрито iнформацiю про розмiр iнших операцiйних, 
фiнансових та iнвестицiйних витрат Товариства за 
2011 рiк. Облiк доходiв i фiнансових результатiв. 
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових 
результатiв дiяльностi, порядок обчислення 
податкових та iнших обов'язкових платежiв 
проводилось Товариством у звiтному перiодi, у 
порядку, передбаченому нормативними актами 
України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. 
Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi 
ведеться на рахунку 7 класу "Доходи вiд реалiзацiї". 
Визнання доходу в бухгалтерському облiку 
вiдображається в момент збiльшення активу або 
зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання 
доходу П(с)БО 15 "Дохiд". Аналiтичний облiк 
реалiзацiї вiдповiдає синтетичному. Спiльної 
господарської дiяльностi пiдприємство не веде. 
Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) 
вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також 



правильнiсть розрахунку собiвартостi та витрат 
перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за 
звiтний перiод. Порушень не виявлено. В примiтцi V 
"Доходи i витрати" розкрито iнформацiю про розмiр 
iнших операцiйних, фiнансових та iнвестицiйних 
доходiв Товариства за 2011 рiк. Аналiз показникiв 
фiнансового стану На пiдставi даних фiнансової 
звiтностi розрахованi показники, якi характеризують 
фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть 
пiдприємства (табл. 1). Таблиця 1. ПОКАЗНИКИ 
АЛГОРИТМ Норм. На 31.12.11р. 1. Аналiз 
фiнансового стану Товариства 1.1.Коефiцiєнт 
абсолютної лiквiдностi. Показує, яку частку поточних 
боргiв пiд-во може погасити зараз наявними 
коштами. ф.1(р.230+р.240+р.220) -----------------------
------- ф.1р.620 0,25-0,5 0,02 1.2.Коефiцiєнт 
загальної лiквiдностi. Показує, яку частку поточних 
боргiв пiд-во може сплатити, якщо для цього 
використає всi свої оборотнi активи. Ф.1(р.260 + 
р.270) -------------------------- ф.1 р.620 1 - 2 0,92 
1.3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi. Показує, в 
якiй мiрi пiд-во не залежить вiд своїх кредиторiв. ф.1 
р.380 ------------- ф.1 р.280 0,5 0,89 1.4.Коефiцiєнт 
структури капiталу Показує спiввiдношення 
залучених i власних коштiв Ф.1 (р.480 + р.620) ------
---------------------- ф.1 р.380 0,5 -1 0,11 Загальний 
висновок Ми вважаємо, що в процесi аудиту нами 
було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити 
наступний висновок: Визначення виручки вiд 
реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, 
порядок обчислення податкових та iнших 
обов'язкових платежiв проводилось Товариством у 
звiтному перiодi, у порядку, передбаченому 
нормативними актами України з питань 
бухгалтерського та податкового облiку. 
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть 
складалась та подавалась Товариством у повному 
обсязi. Показники статей консолiдованого рiчного 
бухгалтерського балансу Товариства на 31.12.2011р. 
вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим 
нормативам бухгалтерського облiку, реально та 
точно вiдображають його фiнансовий стан, їх 
достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. 
Показники фiнансового стану Товариства 
вiдображенi в синтетичному облiку адекватно, що 
дає пiдстави для пiдтвердження достовiрностi та 
повноти показникiв Звiту про фiнансовi результати 
та їх використання за 2011р. Консолiдована 
фiнансова звiтнiсть Товариства включає: - Баланс на 
31.12.2011р. - Звiт про фiнансовi результати за 
2011р. - Звiт про рух грошових коштiв за 2011р. - 
Звiт про власний капiтал за 2011р. - Примiтки до 
рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. Консолiдована 
фiнансова звiтнiсть ПАТ <Прикарпаттяобленерго> 
вiдображає правдиву i неупереджену по усiх 
суттєвих аспектах картину фiнансового положення 
пiдприємства станом на 31.12.2011 р., а також 
результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв 
за 2011рiк у вiдповiдностi до законодавчих i 
нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, 
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та 
аудиту. Iнша допомiжна iнформацiя Суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
перевiрялася та iншою iнформацiєю, що 
розкривається керiвництвом та подається до 
НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, аудиторами 
не виявлено. Вартiсть чистих активiв складає 1 072 



566 тис. грн., що бiльше статутного капiталу. Це 
вiдповiдає вимогам статтi 155 частини III Цивiльного 
кодексу України вiд 16 сiчня 2003р. Статутний 
капiтал на 31.12.2011р. вiдповiдає установчим 
документам i сплачений в повному обсязi. 
Виконання значних правочинiв (10% i бiльше 
вартостi активiв товариства) в 2011 роцi не було. 
Стан корпоративного управлiння Товариством 
можливо оцiнити на даний час як задовiльний. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: - 
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК" - Свiдоцтво про 
внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi №0036, продовжене рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 
року №221/3 чинне до 04листопада 2015р. (Дата 
змiни Свiдоцтва - 03.11.2011р. за рiшенням АПУ 
№240/4). - Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-
Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, буд.34. - Телефон: 
(0342) 75-05-01. - Електронна пошта: 
audiif@ukrpost.ua. Основнi вiдомостi про умови 
договору про проведення аудиту: Договiр на 
виконання аудиторських послуг: вiд 26.01.2012р. 
№41. Аудит проведено в перiод з 26 лютого по 20 
березня 2012р. Директор по аудиту Аудитори: 
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553 
продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням 
АПУ вiд 23.10.2007р. №183/7) вiд 21.05.2009р. 
№202/2) ___________В.К.Орлова 
__________Є.Д.Вiнтоняк __________ О.Я. Корпан

Інформація про основні види продукції або послуг, 
що їх виробляє чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та 
надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про 
канали збуту й методи продажу, які використовує 
емітент; про джерела сировини, їх доступність та 
динаміку цін; інформація про особливості стану 
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових 
технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та 
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання

Основною дiяльнiстю ПАТ "Прикарпаттяобленерго" є 
передача електричної енергiї мiсцевими 
(локальними) електромережами та постачання 
електричної енергiї за регульованим тарифом на 
територiї Iвано-Франкiвської областi. Основними 
споживачами електроенергiї Товариства є: НГВУ 
<Долинанафтогаз>, ТОВ <ЛК Iнтерплит Надвiрна>, 
ТОВ "Скорзонера", КП "Iвано-
Франкiвськводоекотехпром". Основним 
постачальником електроенергiї для ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> є Державне пiдприємство 
<Енергоринок>. У 2011 роцi ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" закупило у ДП 
"Енергоринок" електроенергiї на суму 483,2 млн. 
грн. та забезпечило розрахунки у повному обсязi 
вiдповiдно до укладеного договору з Оптовим 
постачальником. У 2011 роцi споживання 
електричної енергiї склало 1662,7 млн. кВт∙год, що 
на 198,7 млн. кВт∙год менше нiж у минулому роцi. 
Структура споживання електроенергiї 
розподiляється наступним чином: 50 % припадає на 
населення, 21,6 % на промисловiсть регiону, 5,6 % 
споживають бюджетнi установи, 16,2 % - iншi 
споживачi, 4,55 % - комунально-побутовi споживачi, 
найменша частка 2,03 % припадає на 
сiльськогосподарськi пiдприємства. Найважливiшими 
споживачами є пiдприємства нафтогазового 
комплексу та промисловостi будiвельних матерiалiв. 
У 2011 роцi Товариством реалiзовано ряд важливих 
проектiв з будiвництва та модернiзацiї 
електромереж. Так завершено розпочату у 2010 роцi 
реконструкцiю електромереж 0,4-10 кВ iз 
використанням самоутримних iзольованих проводiв 
у с. Пороги Богородчанського району (II черга 
будiвництва) -9,580 км; м. Болехiв Долинського 
району (III черга) - 6,355 км; с. Слобода 
Коломийського району (II- III черга) - 20,221 км; с. 



Рiчка Косiвського району (II черга) - 9,70 км; с. 
Яблуниця Яремчанського РЕМ (I черга) - 9,08 км; . 
с.Новиця Калуського р-ну - 13,38 км. с. Бережниця 
Верховинського району (I черга) - 3,40 км; м. 
Болехiв Долинського району I черга - 22,705 км; м. 
Болехiв Долинського району II черга - 15,1 км; с. 
Молодятин Коломийського району I черга - 17,252 
км; с. Стопчатiв Косiвського району II черга - 11,765 
км; с.Довга-Калуська Калуського р-ну - 10,409 км. 
Загальний обсяг робiт з перебудови та реконструкцiї 
електромереж 0,4-10 кВ з використанням 
самоутримного iзольованого проводу - 166,22 км 
загальною вартiстю 51624,18 тис.грн. Споруджено 
ПС 35/10 кв <Гута>, та частину повiтряної лiнiї 35 кВ 
до неї (протяжнiсть 17,38 км) загальною вартiстю 49 
266,515 тис грн. Виконано реконструкцiю ПС 35 кВ 
Мiжгiр'я з встановленням вимикача 35 кВ для 
приєднання ПЛ-35 кВ, що живить ПС 35 кВ Гута та 
виконання секцiонування даної пiдстанцiї по напрузi 
35 кВ. Це дозволить уникати знеструмлень значної 
частини даного району, у аварiйнiй ситуацiї та при 
проведеннi планових ремонтних робiт. Крiм цього, у 
2011 роцi розпочато реконструкцiю та будiвництво 
повiтряних лiнiй 0,4-10 кВ в Долинському районi (м. 
Болехiв - довжиною 18,52 км, загальною вартiстю 
6311,527 тис. грн.), Коломийському районi ( с. 
Молодятин - довжиною 19,20 км , загальною 
вартiстю 5439,904 тис. грн., с. Слобода - довжиною 
14,5 км, загальною вартiстю 4174,788 тис. грн.), 
Верховинському районi ( с. Бережниця - довжиною - 
15,42 км, загальною вартiстю 4394,7 тис. грн.), 
Богородчанського району (с. Пороги - довжиною 
18,69 км.. загальною вартiстю 5521,8 тис. грн.), 
Яремчанського району (с. Яблуниця - довжиною 20,8 
км., загальною вартiстю 6243,5 тис.грн.), та 
Косiвському району ( с. Рiчка - довжиною 11,88 км., 
загальною вартiстю 3459,1 тис. грн. ). Реконструкцiя 
повiтряних лiнiй 0,4-10 кВ є прiоритетним напрямком 
дiяльностi товариства, так як дозволяє пiдвищувати 
якiсть та надiйнiсть передачi електричної енергiї 
споживачам. Для удосконалення технiчних бiзнес-
процесiв протягом року тривали роботи над 
розробкою та впровадженням масштабного проекту, 
результатом якого стане автоматизований 
управлiнський iнструмент для ефективного 
керування технiчними активами пiдприємства. На 
даний час проект знаходиться на етапi пiлотного 
впровадження в фiлiї <Лисецький РЕМ>. Пiсля 
завершення даного етапу планується перейти до 
масштабування апробованого рiшення ще у шести 
фiлiях ПАТ, до яких встановлено високошвидкiснi 
канали передачi даних. Внаслiдок iнтенсивної 
<клаптикової автоматизацiї> бiзнес-процесiв, яка 
вiдбувалася впродовж багатьох рокiв виникла гостра 
необхiднiсть перейти до єдиного iнформацiйного 
простору. Продуктивнi, але розрiзненi iнформацiйнi 
системи, породжували масу проблем: 
невiдповiднiсть даних в рiзних системах, дублювання 
iнформацiї, тривалий час звiрки даних для звiтностi, 
i головне - недостатнiсть iнформацiї для керiвництва 
про поточний стан справ, що позначалося на якостi 
планування та прийняттi рiшень. На вирiшення цих 
проблем було розроблено спецiалiстами та 
затверджено керiвництвом компанiї <Концепцiю 
стратегiї IТ-сервiсiв до 2018 року>. Прийняте 
рiшення та його реалiзацiя уже iз 2012 року буде 
забезпечувати максимальний ефект вiд 



комплексного, поступово-паралельного розвитку 
iнформацiйних технологiй в умовах обмеженого 
фiнансування i надасть можливiсть надалi 
рацiонально використовувати ресурси компанiї. В 
2012 роцi компанiя планує реалiзувати наступнi 
проекти: 1) Подальше впровадження у фiлiях 
послуги з дистанцiйних розрахункiв юридичних 
споживачiв: -залучення близько 200 споживачiв до 
системи; -ведення в дiю можливостi надання заяв на 
коригування лiмiтiв споживання для користувачiв 
дистанцiйних розрахункiв, що суттєво пiдвищить 
динамiку залучення; -удосконалення системи 
технiчного обслуговування споживачiв. 2) 
Запровадження АСКОЕ для визначення надходження 
електричної енергiї в чотирьох фiлiях ПАТ. 3) 
Розширення можливостей iнформацiйно-платiжної 
системи розрахункiв з побутовими споживачами, а 
саме: -впровадити он-лайн оплату (миттєве 
зарахування платежiв); -створити можливiсть 
надсилати рахунок-повiдомлення на електронну 
адресу користувача системи; -надати можливiсть 
користувачам дiлитися iнформацiєю про iснування 
системи через Iнтернет. 4) Оскiльки, значний ефект 
по зниженню втрат електричної енергiї отримано вiд 
забезпечення точок облiку побутових споживачiв 
АСКОЕ, то данi роботи виконувались компанiєю в 
2011 роцi та планується продовжувати в 2012 роцi. 
5) Впровадити автоматичне використання даних 
ЛУЗОД/АСКОЕ у комерцiйних розрахунках iз 
юридичними споживачами та контролю споживання 
в години максимуму енергосистеми. 6) Розширення 
перелiку сучасних способiв оплати за 
електроенергiю, а саме: -впровадження мобiльного 
банкiнгу - розрахунок за спожиту електроенергiю 
побутовими споживачами з мобiльних телефонiв; -
впровадження в фiлiї "Надвiрнянський РЕМ" оплати 
платiжною картою будь-якого банку через POS-
термiнал безпосередньо у побутового споживача 
при зняттi контрольного показу.

Інформація про основні придбання або відчуження 
активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, 
пов'язані з його господарською діяльністю, їх 
необхідно описати, включаючи суттєві умови 
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб 
фінансування

За останнi п'ять рокiв Товариством придбано активiв 
на загальну суму 419868 тис.грн., вiдчужено активiв 
на суму 4121 тис.грн. Одним iз прiоритетних 
напрямкiв дiяльностi товариства є покращення стану 
електричних мереж для забезпечення якiсною 
електроенергiєю кожного споживача. Для цього 
щорiчно розробляється i впроваджується 
iнвестицiйна програма ПАТ "Прикарпаттяобленерго", 
яка погоджується Мiнiстерством енергетики та 
вугiльної промисловостi України та схвалюється 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 
регулювання у сферi енергетики. Кожного року 
левова частка iнвестицiйної програми ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" направляється на 
технiчний розвиток, модернiзацiю i будiвництво 
електричних мереж та обладнання.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи 
об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь 
використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні 
активів підприємства, інформація щодо планів 
капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі 
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні 

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються 
на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. 
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних 
засобiв. Термiни експлуатацiї об'єктiв основних 
засобiв встановлюються за поданням фахiвцiв та за 
допомогою встановлених <Термiнiв корисного 
використання основних засобiв> в розрiзi груп 
об'єктiв . Переоцiнка об'єкта основних засобiв 
проводиться вiдповiдно до П(С)БУ №7, якщо 
залишкова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд 
справедливої вартостi на дату балансу. У випадку 



дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її 
завершення

переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту ж дату 
здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних 
засобiв, до якої вiдноситься цей об'єкт. Переоцiнка 
основних засобiв проводиться також в iнших 
випадках, прямо передбачених законодавством i 
нормативними актами. Вартiсна ознака предметiв 
термiном служби бiльш одного року, що 
включаються до складу основних засобiв , 
встановлюється в сумi понад 2500 грн. за одиницю. 
Основнi правочини щодо об'єктiв основних засобiв - 
списання внаслiдок фiзичного зносу. Виробничi 
потужностi включають передавальнi пристрої ( лiнiї 
електропередач), обладнання (трансформаторнi 
пiдстанцiї ), якi працюють в безперервному режимi. 
Основнi засоби утримуються в робочому станi за 
рахунок поточних експлуатацiйних витрат, 
капiтальних ремонтiв, модернiзацiї та реконструкцiї. 
Мiсцезнаходження основних засобiв - м. Iвано-
Франкiвськ та Iвано-Франкiвська область. Екологiчнi 
питання, що можуть позначитися на використаннi 
активiв - вiдсутнi.

Інформація щодо проблем, які впливають на 
діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть обласних енергопостачальних компанiй, в 
тому числi й ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго"регулюється державою, 
зокрема Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання у сферi енергетики. При 
цьому виникає ряд проблемних питань, вирiшення 
яких залежить не тiльки вiд самих компанiй, але й 
вiд зовнiшнiх факторiв. Однiєю з таких проблем є 
недосконалiсть та нестабiльнiсть законодавства, яке 
регулює тарифну полiтику в енергетицi, що в свою 
чергу створює ряд проблем в окремих її аспектах, а 
саме: 1) основною проблемою цiноутворення у 2011 
роцi є економiчно необ?рунтований рiвень тарифiв 
для населення. З 1 лютого 2011 року було здiйснено 
черговий крок щодо поступового приведення 
тарифiв для населення до економiчно 
об?рунтованого рiвня - запроваджено блочну 
систему розрахункiв населення за спожиту 
електроенергiю. Тобто, тариф на електричну 
енергiю для 2-го блоку, був збiльшений на 30 % вiд 
тарифу 1 блоку. На наступному етапi, з 1 квiтня 
2011 року, збiльшено рiвень тарифiв для обох блокiв 
на 15 %. За 2011 рiк тариф для населення 
вiдшкодовував лише 25% ринкової вартостi 
електроенергiї. 2) iснуюча на сьогоднi система 
тарифоутворення не зовсiм досконала. Органи 
регулювання використовують витратнi методи 
регулювання "витрати-плюс", якi базуються на 
жорсткому зв'язку тарифiв iз витратами компанiй, 
що є перешкодою для ефективного управлiння 
ними.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
(штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

У звiтному перiодi за порушення лiцензованої 
передачi електричної енергiї згiдно постанови № 
1779 було виплачено штраф Вiддiлу Державного 
Контролю в розмiрi 5000,00 грн

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності 
емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення 
ліквідності за оцінками фахівців емітента

Основнi завдання фiнансової дiяльностi ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> є вибiр ефективних та 
оптимальних форм фiнансування виробничих 
процесiв з метою забезпечення стабiльної роботи та 
прибутковостi пiдприємства. Основою виконання цих 
завдань є розробка перспективних i поточних 
фiнансових планiв пiдприємства, в яких 
узагальнюються його доходи i видатки за певний 
перiод (рiк, квартал, мiсяць). Джерелом 



фiнансування дiяльностi ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" в основному є власнi 
кошти, отриманi вiд реалiзацiї товарiв, робiт та 
послуг. У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв 
для поточних потреб, товариство залучає додатковi 
кошти шляхом отримання банкiвських кредитiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не 
виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та про очікувані 
прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiя вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента 
щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис 
істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність 
емітента в майбутньому)

Для реалiзацiї полiтики пiдприємства щодо 
пiдвищення надiйностi та якостi передачi та 
постачання електроенергiї споживачам, 
iнвестицiйною програмою ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" на 2012 рiк передбачено 
153, 28 млн. грн. З них 115,79 млн. грн. 
передбачено направити на будiвництво, 
модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж 
та обладнання, що становить 75,54 % вiд загальної 
суми iнвестицiйної програми компанiї. Товариством з 
квiтня 2011 року введена в дiю <Стратегiя розвитку 
ПАТ <Прикарпаттяобленерго> на 2011-2013 рр.>. 
Стратегiя розвитку Товариства переводить мiсiю, 
цiнностi та бачення компанiї в систему цiлей та 
збалансованих показникiв в розрiзi основних 
перспектив дiяльностi та є найважливiшим 
елементом системи управлiння компанiєю. Її 
реалiзацiя сприятиме пiдвищенню надiйностi i 
ефективностi функцiонування комплексу 
електромереж Iвано-Франкiвської областi. Головним 
завданням Стратегiї розвитку є визначення шляхiв 
досягнення якiсно нового стану ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> з врахуванням тенденцiй 
розвитку електроенергетики України, аналiзу 
виробничого потенцiалу компанiї i стратегiчних 
чинникiв її успiху. Документ встановлює стратегiчнi 
цiлi ПАТ <Прикарпаттяобленерго>, а також 
визначає їх оточення: ключовi показники 
ефективностi, бiзнес-процеси та прiоритетнi 
проекти. Для оцiнки досягнення стратегiчних цiлей 
визначено 18 показникiв першого рiвня, 43 
показники другого рiвня та 114 показникiв 3 рiвня. 
Протягом 2011 року вiдбувалося постiйне 
доопрацювання механiзму розрахунку та критерiїв 
оцiнки ключових показникiв ефективностi, що 
сприяло вдосконаленню Стратегiї розвитку ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго>. Вiзуалiзацiя стратегiчного 
плану ПАТ <Прикарпаттяобленерго>. Для 
забезпечення вiзуалiзацiї <Стратегiї розвитку ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> на 2011-2013 рр.> в 
компанiї у 2011 роцi проведено тестову 
експлуатацiю програмного продукту для контролю i 
монiторингу систем показникiв QPR Sсore Card, яка 
засвiдчила доцiльнiсть застосування можливостей 
програмного продукту для вiдображення результатiв 
виконання стратегiчного плану. З грудня 2011 року 
програмний продукт для контролю i монiторингу 
систем показникiв QPR Sсore Card введено в 
промислову експлуатацiю. Вiзуалiзацiя всiх 
перспектив та ключових показникiв стратегiчного 
плану компанiї сприяє покращенню процесу 
загального аналiзу показникiв, виявленню тенденцiй 
їх змiни та оцiнцi причин невиконання, визначенню 
шляхiв покращення показникiв. Результати 
виконання <Стратегiї розвитку ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> за 2011 рiк. За пiдсумками 



2011 року по бiльшостi ключових показникiв 
ефективностi <Стратегiї розвитку ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> на 2011-2013 рр.> 
забезпечено досягнення визначених критерiїв 
оцiнки. Iндекс досягнення цiлей 1 рiвня склав 100% 
при встановленому критерiї оцiнки 80%. Iндекс 
досягнення цiлей 2 рiвня склав 93,1% при 
встановленому критерiї оцiнки 80%. Iндекс 
досягнення цiлей 3 рiвня склав 85,4% при 
встановленому критерiї оцiнки 85%. Проектна 
дiяльнiсть ПАТ <Прикарпаттяобленерго>. Окрiм 
того, важливим нововведенням є робота в рамках 
стратегiчних проектiв. Проектна дiяльнiсть дозволяє 
дiєво втiлювати амбiтнi iдеї покращення дiяльностi 
компанiї на принципово новому, вищому рiвнi якостi 
та ефективностi. <Стратегiєю розвитку ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> на 2011-2013 рр.> 
визначено 28 прiоритетних стратегiчних проектiв. 
Серед найбiльш значимих стратегiчних проектiв 
варто вiдзначити: Для зручностi та ефективностi 
взаємодiї з споживачами: - Надання послуг клiєнтам 
в рамках <єдиного вiкна> - Впровадження заочних 
методiв iнформування клiєнтiв Для оптимiзацiї та 
автоматизацiї основних виробничих процесiв: - 
Автоматизацiя процесу передачi електроенергiї - 
Удосконалення системи аналiтичного виявлення 
дiлянок мереж з високим рiвнем втрат - 
Тиражування автоматизованих систем 
технологiчного управлiння Для забезпечення 
максимальної безпеки працiвникам: - Впровадження 
вимог стандарту з охорони працi OHSAS 18001 Для 
забезпечення ефективної системи професiйного 
розвитку персоналу компанiї: - Розробка та 
впровадження системи комплексної оцiнки 
персоналу - Вдосконалення системи мотивацiї 
персоналу - Впровадження кодексу корпоративної 
культури За пiдсумками 2011 року завершено 
реалiзацiю чотирьох проектiв: - Розроблення i 
впровадження iнiцiативного центру - Розробка 
заходiв по зниженню коефiцiєнта захворюваностi - 
Розробка регламенту зовнiшнього навчання - 
Забезпечення об'єктивностi показникiв надiйностi 
електропостачання Iнформацiя щодо стратегiї 
розвитку <Клiєнти>. Однiєю iз головних 
стратегiчних цiлей у сферi взаємин iз споживачами - 
пiдвищувати клiєнтоорiєнтованiсть Компанiї. 
Реалiзацiя цього напрямку передбачає, насамперед, 
надання якiсного обслуговування клiєнтам на рiвнi 
передових компанiй. Основними принципами 
взаємодiї компанiй з клiєнтами є надiйнiсть i 
безперебiйнiсть електропостачання та доступнiсть 
обслуговування, пiд якою розумiється територiальна, 
органiзацiйна та iнформацiйна доступнiсть. Головне 
завдання : - забезпечувати високий рiвень 
обслуговування клiєнтiв - пiдвищувати якiсть 
передачi електроенергiї i забезпечення надiйностi 
енергопостачання - впроваджувати новi методи 
обслуговування клiєнтiв - пiдвищувати обiзнанiсть 
мешканцiв щодо полiтики компанiї через проведення 
рiзноманiтних заходiв та роз'яснень у ЗМI - 
налагодити зворотнiй зв'язок для кращого розумiння 
потреб споживачiв. Для пiдвищення культури та 
якостi обслуговування клiєнтiв, що звертаються в 
компанiю телефоном впроваджено Центр обробки 
викликiв (Call-центр), а для покращення рiвня 
обслуговування клiєнтiв, якi звертаються особисто у 
фiлiю - Центр обслуговування клiєнтiв. Центр 



обробки викликiв (Call-центр). Центр обробки 
викликiв ПАТ <Прикарпаттяобленерго>, який 
розпочав роботу з сiчня 2011 року, обслуговує 
телефоннi звернення клiєнтiв цiлодобово, без 
перерви та вихiдних. Зателефонувавши за номером 
0- 800 -50 -40 -20 - безкоштовно зi стацiонарних 
телефонiв на територiї України або за номером 
(0342) 59 40 20 - дзвiнки оплачуються згiдно дiючих 
тарифiв мiського чи мiжмiського зв'язку , клiєнт 
зможе отримати iнформацiю про: - причини 
вiдсутностi електроенергiї; - розмiр тарифiв на 
електроенергiю; - порядок пiдключення до 
електромереж; - порядок обслуговування i ремонту 
приладiв облiку електроенергiї та електричних 
мереж; - контактнi телефони i графiк роботи 
сервiсного центру, iнформацiйно-консультацiйної 
служби, а також iншу довiдкову iнформацiю щодо 
роботи ПАТ <Прикарпаттяобленерго>. Протягом 
2011 року вдалося повнiстю перевести телефоннi 
звернення клiєнтiв на Центр обробки викликiв таких 
фiлiй, як: Галицька, Богородчанська, Тлумацька, 
Городенкiвська, Долинська та Коломийська . За один 
рiк роботи, Центр обробки викликiв обслужив понад 
43, 6 тисяч звернень. З кожним мiсяцем роботи 
кiлькiсть звернень зростала, якщо у сiчнi 2011 року 
було 200 дзвiнкiв , то у груднi - понад 10, 5 тисяч 
дзвiнкiв. Позитивний досвiд та розвиток буде 
продовжено i в 2012 роцi. Центр з обслуговування 
клiєнтiв. Враховуючи зазначений у стратегiї 
напрямок переходу вiд монопольної дiяльностi до 
дiяльностi, орiєнтованої на клiєнта, в компанiї 
поступово запроваджуються новi пiдходи до роботи. 
У червнi 2011 року впроваджено перший Центр 
обслуговування клiєнтiв у м. Галичi, а через мiсяць у 
м. Бурштинi. Данi центри працюють за принципом 
<єдиного вiкна>, тобто звернувшись споживач може 
отримати консультацiю, провести звiрку розрахункiв, 
отримати довiдки, зареєструвати пiльги чи замовити 
будь-яку платну послугу в одному мiсцi. За шiсть 
мiсяцiв роботи Центр обслуговування клiєнтiв на базi 
Галицької фiлiї обслужив 5863 звернення клiєнтiв. У 
2012 роцi буде продовжено роботу щодо 
впровадження Центрiв обслуговування клiєнтiв у 
фiлiях. Консультування громадян з питань 
електропостачання. Успiшна дiяльнiсть компанiї, яка 
працює iз клiєнтами, не можлива без поваги до 
реципiєнта наданих послуг. Тому таким важливим 
для ПАТ <Прикарпаттяобленерго> є вивчення та 
задоволення потреб споживачiв електроенергiї та 
покращення якостi послуг. Для налагодження 
партнерських взаємин мiж постачальником та 
споживачем електроенергiї з 2005 року у товариствi 
працює Консультацiйний центр. - Особистий прийом 
- Консультацiї телефоном - Виїзнi консультацiї - 
Телефон довiри 71-08-85 - Роздiл КЦ на сайтi 
компанiї www.oe.if.ua - Аналiз письмових звернень 
громадян - Дiяльнiсть Комiсiї за участi представникiв 
Територiального представництва Нацiональної 
комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi 
енергетики (НКРЕ), iнспекцiї Держенергонагляду в 
Iвано-Франкiвськiй областi та ПАТ 
<Прикарпаттяобленерго> Консультацiйний центр: 
76000 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Бельведерська, 27 
А, тел.: +380(342) 77-30-24, 59-44-35, e-mail: 
iks@oe.if.ua

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

Iнформацiя вiдсутня.



розробку за звітний рік

Інформація щодо судових справ, стороною в яких 
виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у 
справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових 
справ про це зазначається

Протягом 2011 року ПАТ "Прикарпаттяобленерго> 
направлено 112 шт. претензiй на загальну суму 367 
000,92 грн., що в основному складає суму 
заборгованостi за спожиту електричну енергiю. 
Протягом звiтного перiоду ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" звернулося до суду iз 
позовними заявами про стягнення з юридичних осiб 
заборгованостi на загальну суму 774 170 грн. Також 
пiдприємство звернулося iз позовними вимогами до 
фiзичних осiб про стягнення заборгованостi на 
загальну суму 877 893 грн., що у переважнiй 
бiльшостi складає вартiсть недоврахованої 
електричної енергiї, нарахованої згiдно актiв про 
порушення Правил користування електричною 
енергiєю.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки 
інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, 
інформацію про результати та аналіз 
господарювання емітента за останні три роки у 
формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя вiдсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого призначення: 969020 1056982 833 939 969853 1057921

будівлі та споруди 729143 786270 127 127 729270 786397

машини та обладнання 214310 244680 610 610 214920 245290

транспортні засоби 23289 22790 96 202 23385 22992

інші 2278 3242 0 0 2278 3242

2. Невиробничого призначення: 2092 1820 0 0 2092 1820

будівлі та споруди 1862 1496 0 0 1862 1496

машини та обладнання 64 53 0 0 64 53

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 166 271 0 0 166 271

Усього 971112 1058802 833 939 971945 1059741

Опис На дату складання фiнансової звiтностi основнi засоби вiдображенi в облiку за переоцiненою вартiстю. Придбанi (створенi) основнi засоби 
зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Термiни експлуатацiї 
об'єктiв основних засобiв встановлюються за поданням фахiвцiв та за допомогою встановлених <Термiнiв корисного використання основних 
засобiв> в розрiзi груп об'єктiв. Переоцiнка об'єкта основних засобiв проводиться вiдповiдно до П(С)БУ №7, якщо залишкова вартiсть суттєво 
вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. У випадку переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту ж дату здiйснюється переоцiнка всiх 
об'єктiв групи основних засобiв, до якої вiдноситься цей об'єкт. Переоцiнка основних засобiв проводиться також в iнших випадках, прямо 
передбачених законодавством i нормативними актами. Вартiсна ознака предметiв термiном служби бiльш одного року, що включаються до складу 
основних засобiв, встановлюється в сумi понад 2500 грн. за одиницю. При нарахуваннi амортизацiї (зносу) основних засобiв застосовується метод 



прямолiнiйного нарахування амортизацiї протягом термiну корисного використання iз дотриманням пп.22-30 П(С)БО №7 цього положення. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає - 3286630,0 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 
складає - 2227828,0 тис.грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1072566 990324

Статутний капітал (тис. грн.) 25909 25909

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25909 25909

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди 
вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств (з 
урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги 
Цивiльного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 12000 X X

у тому числі:  

Кредитна лiнiя 28.09.2011 7000 13.9 20.05.2012

Кредитна лiнiя 19.05.2011 5000 14 18.05.2012

Зобов'язання за 
цінними паперами

X 8000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском):

X 0 X X

за іпотечними 
цінними паперами (за 
кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами 
ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 8000 X X

за іншими цінними 
паперами (у тому 
числі за похідними 
цінними 
паперами)(за кожним 
видом):

X 0 X X



за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права 
(за кожним видом):

X 0 X X

Податкові 
зобов'язання

X 12785 X X

Фінансова допомога 
на зворотній основі

X 63 X X

Інші зобов'язання X 81445 X X

Усього зобов'язань X 114293 X X

Опис: До iнших зобовязань входять кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги; поточнi зобовєязання за розрахунками з одержаних авансiв та iнше.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.)

у грошовій формі 
(тис.грн.)

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції

у натуральній формі 
(фізична од. вим.)

у грошовій формі 
(тіс. грн.)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Реалiзацiя електроенергiї д/н 0.00 0.00 1662,6 Квт.год. 955712.20 92.50

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках)

1 2 3

1 Собiвартiсть реалiзацiї електроенергiї 0.98

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

12.04.2011 14.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових



1 2009 1 0

2 2010 2 1

3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X



Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень X

Інше (запишіть): Ні

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

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 4

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

3 Кількість представників держави 0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання 
наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) д/н

Інші (запишіть) д/н



Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або 
відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена X

Інше (запишіть) Усiх членiв Наглядової ради переобрано на новий строк рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
12.04.2011р.



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну 
комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління

1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні

2 Загальний відділ Ні Ні Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) Ні Ні Ні

4 Юридичний відділ (юрист) Так Ні Ні

5 Секретар правління Ні Ні Так

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами Ні Ні Ні

10 Інше(запишіть): Не має Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції 
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) Ні Ні Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні



Обрання та відкликання голови наглядової 
ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 
Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в 
інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів X

2 Положення про наглядову раду X

3 Положення про виконавчий орган (правління) X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

5 Положення про ревізійну комісію X

6 Положення про акції акціонерного товариства X

7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 Інше (запишіть): д/н



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується 
на загальних зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
ДКЦПФР про ринок цінних 

паперів

Документи надаються 
для ознайомлення 
безпосередньо в 

акціонерному товаристві

Копії документів 
надаються на 

запит акціонера

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет- 

сторінці акціонерного 
товариства

1 Фінансова звітність, 
результати діяльності Ні Так Так Так Так

2

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу

Ні Так Ні Ні Ні

3
Інформація про склад 
органів управління 
товариства

Ні Так Так Так Ні

4 Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Так

5
Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення

Ні Ні Так Так Ні

6

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

Ні Так Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

1 Не проводились взагалі X

2 Менше ніж раз на рік X

3 Раз на рік X

4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X



Правління або директор X

Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/н



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Так Ні

1 Випуск акцій X

2 Випуск депозитарних розписок X

3 Випуск облігацій X

4 Кредити банків X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть): X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних 
трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X



Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) Особу, яка здiйснює облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01 вересня 2010року у звязку iз змiною форми iснування акцiй 

емiтента.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність

Коди

Дата 01.01.2012

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 00131564

Територія Україна Iвано-Франкiвська д/н 76014 
Iвано-Франкiвськ Iндустрiальна, 34

за КОАТУУ 2610100000

Організаційно-правова 
форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

Не визначено за СПОДУ 0

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 40.13.0

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  

Адреса: Iндустрiальна, 34, Iвано-Франкiвськ, Україна, 76014

Середня кількість 
працівників:

3139

Баланс станом на 2011 рік



Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 5864 8561

- первісна вартість 011 11507 15532

- накопичена амортизація 012 ( 5643 ) ( 6971 )

Незавершене будівництво 020 24755 25790

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 971112 1058802

- первісна вартість 031 3136115 3286630

- знос 032 ( 2165003 ) ( 2227828 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 040 207 210

- інші фінансові інвестиції 045 12389 1370

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 2069 3450

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 11327 2832

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080



II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 11323 14671

Поточні біологічні активи 110 2 1

Незавершене виробництво 120 0 0

Готова продукція 130 141 201

Товари 140 657 391

Векселі одержані 150 1088 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 22195 29094

- первісна вартість 161 35769 44625

- резерв сумнівних боргів 162 ( 13574 ) ( 15531 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом 170 7 27

- за виданими авансами 180 11804 32452

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3329 5038

Поточні фінансові інвестиції 220 0 1019

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 1776 2163

- у т.ч. в касі 231 8 16

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 6789 8155

Усього за розділом II 260

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 4364

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4



I. Власний капітал

Статутний капітал 300 25909 25909

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 923711 958118

Резервний капітал 340 6477 6477

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 34227 82062

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 990324 1072566

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 9666 11732

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 
(421) 421 0

Усього за розділом II 430 9666 11732

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 17

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 8000 8000

Усього за розділом III 480 8000 8017

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 6825 12000

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 505 115



Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 3553 23009

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 42366 49803

- з бюджетом 550 13177 12785

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 2442 1699

- з оплати праці 580 6146 4131

- з учасниками 590 598 817

- із внутрішніх розрахунків 600 139 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 3093 1917

Усього за розділом IV 620 78844 106276

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640

Примітки На дату складання фiнансової 
звiтностi нематерiальнi активи 
вiдображенi в облiку за первiсною 
вартiстю. Нематерiальнi активи 
вiдображаються в балансi, якщо 
iснує ймовiрнiсть одержання 
майбутнiх економiчних вигод, 
пов'язаних з їх використанням та 
вартiсть їх достовiрно визначена. 
Основнi засоби вiдображенi в 
облiку за переоцiненою вартiстю. 
Об'єкти основних засобiв 
визнаються активом, якщо iснує 
ймовiрнiсть того, що пiдприємство 
отримає в майбутньому економiчнi 
вигоди вiд їх використання та 
вартiсть їх може бути достовiрно 
визначена. Облiк запасiв на складi 
ведеться в кiлькiсному сумарному 
виразi iз застосуванням типових 
форм по облiку товарно-
матерiальних цiнностей i 
малоцiнних предметiв виходячи з 
потреб управлiння, контролю, 
аналiзу та звiтностi. Придбанi 
(отриманi) або виготовленi запаси 
зараховуються на баланс 
пiдприємства по первiснiй вартостi. 
Первiсною вартiстю запасiв, 
придбаних за плату, є собiвартiсть 



запасiв, що складається з 
фактичних витрат, визначених 
пп.9-14 П(С)БУ №9 <Запаси>. 
Первiсною вартiстю запасiв, що 
виготовляються власними силами 
пiдприємства, визнається їхня 
виробнича собiвартiсть, яка 
визначається за П(С)БО 16 
"Витрати ". Первiсна вартiсть 
матерiалiв, отриманих вiд 
демонтажу основних засобiв, 
визначається за справедливою 
вартiстю, з урахуванням вiдсотку 
зносу та вiдображається в 
бухгалтерському облiку як iнший 
доход. Запаси вiдображаються на 
дату балансу за найменшою з двох 
оцiнок: первiсною вартiстю або 
чистою вартiстю реалiзацiї з 
урахуванням вимог пп.24-28 
П(С)БО №9 "Запаси". При 
складаннi промiжної фiнансової 
звiтностi запаси вiдображаються в 
балансi по первiснiй вартостi. 
Списання запасiв, окрiм пального, 
у виробництво i продаж 
проводиться за методом 
iдентифiкованої собiвартостi. 
Списання пального у виробництво 
проводиться за методом 
середньозваженої собiвартостi при 
проведеннi кожної операцiї 
вибуття.

Керівник Бубен О.О.

Головний бухгалтер Яремчук Л.В.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 1037334 983219

Податок на додану вартість 015 172866 163846

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 249 ) ( 21 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 864219 819352



Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 ( 692319 ) ( 731872 )

Валовий прибуток:

- прибуток 050 171900 87480

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 3579 2973

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 49120 ) ( 47262 )

Витрати на збут 080 ( 59 ) ( 62 )

Інші операційні витрати 090 ( 6739 ) ( 4214 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 119561 38915

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 2 0

Інші фінансові доходи 120 1 1

Інші доходи 130 4235 32234

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 131 0

Фінансові витрати 140 ( 2394 ) ( 2661 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 10 )

Інші витрати 160 ( 12458 ) ( 7553 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 108947 60926

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності

176 200 76

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )



Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 30532 ) ( 11995 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 78415 48931

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 55 ) ( 76 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 78360 48855

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 63467 57014

Витрати на оплату праці 240 123275 110413

Відрахування на соціальні заходи 250 42754 37815

Амортизація 260 58306 24963

Інші операційни витрати 270 59786 59455

Разом 280 347588 289660

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період



1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.76000000 0.47000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 330 0.00000000 0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.02000000

Примітки У складi фiнансових витрат 
вiдображено суму сплачених 
вiдсоткiв за користування 
кредитами банкiв у нацiональнiй 
валютi, а також вiдсотки по iнших 
позиках. Iншi операцiйнi витрати 
вiдображаються в 
бухгалтерському облiку i звiтностi 
в момент їх виникнення, 
незалежно вiд дати надходження 
коштiв. Основними складовими 
iнших операцiйних витрат є: 
собiвартiсть реалiзованих 
виробничих та невиробничих 
запасiв; втрати вiд операцiйних 
курсових рiзниць; сумнiвнi та 
безнадiйнi борги; витрати на 
утримання соцiальної сфери; 
втрати вiд безоплатної передачi 
активiв, запасiв, коштiв. Iншi 
операцiйнi доходи 
вiдображаються в 
бухгалтерському облiку i звiтностi 
в момент їх виникнення, 
незалежно вiд дати надходження 
коштiв. До їх складу вiднесено 
доходи вiд реалiзацiї оборотних 
та необоротних активiв, 
операцiйної оренди, операцiйної 
курсової рiзницi, списання 
кредиторської заборгованостi; 
одержанi пенi, штрафи, 
неустойки; вiдшкодування ранiше 
списаних активiв, тощо.

Керівник Бубен О.О.

Головний бухгалтер Яремчук Л.В.

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року



I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 927525 962388

Погашення векселів одержаних 015 1022 0

Покупців і замовників авансів 020 0 18503

Повернення авансів 030 2187 0

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 1775

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 1782 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 1709 0

Інші надходження 080 63925 629

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 9082 5470

Авансів 095 592352 711578

Повернення авансів 100 189 978

Працівникам 105 101522 85166

Витрат на відрядження 110 2332 1002

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 49761 38508

Зобов'язань з податку на прибуток 120 24249 9944

Відрахувань на соціальні заходи 125 47426 36933

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 8804 7918

Цільових внесків 140 0 80

Інші витрачання 145 29863 350

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 132570 85368

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 132570 85368

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 7208

- необоротних активів 190 24 180

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 2 1

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 50 0

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 0 7110

- необоротних активів 250 134117 76722

- майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 0 3250

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -134041 -79693

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -134041 -79693

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 241310 479325

Інші надходження 330 27 0

Погашення позик 340 236135 482500

Сплачені дивіденди 350 2250 4156

Інші платежі 360 1094 0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1858 -7331

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1858 -7331

Чистий рух коштів за звітній період 400 387 -1656

Залишок коштів на початок року 410 1776 3432

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 2163 1776



Примітки Сума грошових коштiв на 
кiнець звiтного перiоду 
складає - 2163 тис. грн. та 
включає наступнi статтi: - 
залишок грошових коштiв на 
поточному рахунку - 2147 
тис.грн. - залишок коштiв в 
межах лiмiту в касi 
пiдприємства - 16 тис.грн.

Керівник Бубен О.О.

Головний бухгалтер Яремчук Л.В.

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на 
початок року 010 25909 0 0 923711 6477 34190 0 0 990287

Коригування:

Зміна облікової 
політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок 030 0 0 0 0 0 37 0 0 37

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

050 25909 0 0 923711 6477 34227 0 0 990324

Переоцінка активів:

Дооцінка 
основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних 
засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
незавершеного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
нематеріальних 
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
нематеріальних 
активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )



120 0 0 0 -2352 0 2208 0 0 -144

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період

130 0 0 0 0 0 78360 0 0 78360

Розподіл прибутку:

Виплати 
власникам 
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 -2443 0 0 -2443

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 30290 0 -30290 0 0 0

Внески учасників:

Внески до 
капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 
(часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплений 
акцій (часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання 
невідшкодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 8258 0 0 0 0 8258

280 0 0 0 -1789 0 0 0 0 -1789

Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 34407 0 47835 0 0 82242



Залишок на 
кінець року 300 25909 0 0 958118 6477 82062 0 0 1072566

Примітки "Залишок на початок року"- 
показанi суми власного 
капiталу, наведенi у Балансi 
пiдприємства на початок року. 
"Скоригований залишок"- 
показаний залишок власного 
капiталу на початок звiтного 
перiоду пiсля вiдповiдних 
коригувань.

Керівник Бубен О.О.

Головний бухгалтер Яремчук Л.В.

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи 
нематеріальних 

активів

Код 
рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

первісної 
(переоціненої 

вартості)

накопиченої 
амортизації

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

первісної 
(переоціненої 

вартості)

накопиченої 
амортизації

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права 
користування 
природними 
ресурсами

010 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

Права 
користування 
майном

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на 
комерційні 
позначення

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на 
об'єкти 
промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське 
право та 
суміжні з ним 
права

050 11507 5643 4021 0 0 0 0 1324 0 0 0 15528 6967

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші 
нематеріальні 
активи

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 080 11507 5643 4025 0 0 0 0 1328 0 0 0 15532 6971

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок 
цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких 
існує обмеження права власності (085) 0

II. Основні засоби

Групи основних 
засобів

Код 
рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)
Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоціненої 

вартості)
зносу

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоціненої 

вартості)
зносу

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні 
ділянки 100 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0

Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої

120 2155559 1424554 96539 0 0 3449 2214 29596 0 0 8947 2248649 1460883 0 0 0 0

Машини та 
обладнання 130 905853 691479 57717 0 0 4284 3284 23078 0 0 3280 959286 714553 0 0 0 0

Транспортні 
засоби 140 63310 40021 2826 0 0 887 543 2981 0 0 0 65249 42459 0 0 0 0

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)

150 3740 1582 1567 0 0 86 65 475 0 0 2 5221 1994 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні 
насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні 
засоби 180 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Бібліотечні 
фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

200 7345 7343 847 0 0 258 246 846 0 0 -16 7934 7927 0 0 0 0

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210 15 12 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні 
ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна 
тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети 
прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи

250 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0

Разом 260 3136115 2165003 159496 0 0 8981 6366 56978 0 0 12213 3286630 2227828 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 
чинним законодавством обмеження права власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо) (263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 22752

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 
власності (268) 0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 108362 13565

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 32691 11886



Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 843 300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 4060 39

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів 320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 145956 25790

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350 0 210 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 730 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 640 1019

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 1580 1019

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю (421) 1370

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою вартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 1019

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0



V. Доходи і витрати

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 447 279

Операційна курсова різниця 450 1 0

Реалізація інших оборотних активів 460 962 665

Штрафи, пені, неустойки 470 1737 339

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення 480 61 659

Інші операційні доходи і витрати 490 371 4797

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 3610

непродуктивні витрати і втрати 492 X 18

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями 
в:
асоційовані підприємства

500 2 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 X

Проценти 540 X 1819

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 1 575

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 36 25

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 2899 X

Списання необоротних активів 620 X 2097

Інші доходи і витрати 630 1300 10336

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0



Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код 
рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 16

Поточний рахунок у банку 650 2130

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0

Грошові кошти в дорозі 670 17

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 2163

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і 
резервів

Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний рік
Використано 

у звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному 

році

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на 

кінець 
року

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на 
виплату 
відпусток 
працівникам

710 9666 10121 3751 11806 0 0 11732

Забезпечення 
наступних витрат 
на додаткове 
пенсійне 
забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення 
наступних витрат 
на виконання 
гарантійних 
зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0



Забезпечення 
наступних витрат 
на 
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення 
наступних витрат 
на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих 
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних 
боргів 775 20224 3610 0 500 0 0 23334

Разом 780 29890 13731 3751 12306 0 0 35066

VIII. Запаси

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на кінець 

року
Переоцінка за рік

збільшення чистої 
вартості реалізації уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 7787 0 0

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 810 0 0 0

Паливо 820 1329 0 0

Тара і тарні матеріали 830 1 0 0

Будівельні матеріали 840 2086 0 0

Запасні частини 850 2296 0 0

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 1 0 0

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 1172 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0

Готова продукція 900 201 0 0

Товари 910 391 0 0

Разом 920 15264 0 0



З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 
реалізації (921) 14763

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 696

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код 
рядка

Всього на 
кінець 
року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 
місяців

від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 940 44625 35346 2945 0

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 950 4747 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 13

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 18

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 370

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 633

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код 
рядка Сума



1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників 1120 0

- валова замовникам 1130 0

- з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 22037

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року 1220 11327

- на кінець звітного року 1225 2832

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року 1230 0

- на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 30532

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1241 22037

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 8495

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1251 0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0



XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 58306

Використано за рік - усього 1310 58261

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311 58261

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0

- з них машини та обладнання 1313 0

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0

1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи 
біологічних 

активів

Код 
рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Вигоди від 
відновлення 
корисності

Залишок на кінець року

Залишок 
на 

початок 
року

Надійшло 
за рік

Зміни 
вартості 

за рік

Вибуло 
за рік

Залишок 
на 

кінець 
року

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові 
біологічні 
активи - 
усього
у тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна 
худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні 
насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



інші 
довгострокові 
біологічні 
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього
у тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

тварини на 
вирощуванні 
та відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні 
активи в стані 
біологічних 
перетворень 
(крім тварин 
на 
вирощуванні 
та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

інші поточні 
біологічні 
активи

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок 
цільового фінансування (1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних 
активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 
біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких 
існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат 
від 

первісного 
визнання

Уцінка
Виручка 

від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) 

від

дохідвитрати реалізації

первісного 
визнання 

та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та 
додаткові біологічні 
активи рослинництва 
- усього
у тому числі:

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0



з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

цукрові буряки 
(фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

плоди (зерняткові, 
кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція 
рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні 
активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та 
додаткові біологічні 
активи тваринництва 
- усього
у тому числі:

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

приріст живої маси - 
усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з нього: великої 
рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція 
тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні 
активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогосподарська 
продукція та 
додаткові біологічні 
активи - разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Бубен О.О.

Головний бухгалтер Яремчук Л.В.


