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Інформація про випуск акцій 
відкритого акціонерного товариства  

“Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”  
 
1. Характеристика емітента. 
1.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія 
“Херсонобленерго” (надалі – емітент). Скорочене найменування: ВАТ “ЕК “Херсонобленерго”.  Код за ЄДРПОУ 
05396638. 
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів і факсу емітента:  Україна, 73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 
5, телефон: /0552/ 26-45-14, факс: /0552/ 49-80-60. 
1.3. Дата та орган державної реєстрації: Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія 
“Херсонобленерго” заснована відповідно до Указу Президента України “Про структурну перебудову в 
електроенергетичному комплексі України” № 282/95 від 04.04.1995 р. і наказу Міністерства енергетики та 
електрифікації України № 148 від 11.08.1995 р. шляхом перетворення Державного енергопостачального 
підприємства “Херсонобленерго” у Державну акціонерну енергопостачальну компанію “Херсонобленерго”. За 
рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.12.1998 р. (протокол № 1) Емітент змінив своє найменування на 
відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”. 
Відкрите акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” зареєстровано Виконавчим 
комітетом Херсонської міської ради 22 січня 1999 року, номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР № 1 499 120 0000 001052.  
1.4. Предмет та цілі діяльності:  
Компанія створена з метою: 
- одержання  прибутку  для  розвитку  Компанії,  забезпечення  інтересів  її акціонерів  і задоволення 

економічних інтересів і соціальних потреб працівників; 
- передачі і надійного постачання електричної енергії споживачам на умовах укладених договорів по 

тарифах, що регулюються відповідно до чинного законодавства в умовах функціонування єдиної 
енергосистеми України; 

- здійснення єдиної інвестиційної політики і нарощування залученого капіталу, включаючи залучення 
іноземних інвестицій; 

- проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і 
технологій; 

- здійснення оперативно-технологічного управління енергетичними ресурсами Компанії; 
- організації і розвитку конкурентного оптового ринку електричної енергії через систему договірних 

відносин; 
- забезпечення готовності електричних мереж до несення навантаження у всьому діапазоні їхньої робочої 

потужності, а також транзитної передачі електроенергії відповідно до режиму роботи єдиної енергосистеми і 
правил роботи оптового ринку електроенергії і потужності; 

- підвищення ефективності роботи енергетичної системи області й України в цілому. 
Предметом діяльності Компанії є: 

 передача і розподіл електричної  енергії; 
 надання послуг на оптовому ринку електричної енергії (потужності) України й іноземних держав; 
 постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 
 експлуатація ліній електропередач та підстанцій, виробництво електричної енергії; 
 реалізація    стратегії    в    області    інвестицій    і    залучення    капіталу    для    рішення  

загальносистемних задач розвитку Компанії; 
 проектування,   будівництво,   розширення,   реконструкція,   технічне   переозброєння   і 

капітальний ремонт електричних мереж, будівель, споруджень, машин і механізмів; 
 розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні; 
 проведення науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок в області 

технології, техніки, екології, економіки енергетики та енергобудівництва; 
 проведення державної політики з питань енергоресурсозбереження, контроль за раціональним 

використанням електричної енергії і впровадження традиційних поновлюваних джерел енергії; 
 здійснення нагляду за технічним станом електроустановок споживачів та споживанням 

електричної енергії; 
 емісія, купівля, продаж цінних паперів; 
 недержавне пенсійне забезпечення працівників Компанії; 
 надання платних послуг фізичним і юридичним особам і виробництво товарів народного 

споживання; 
 ведення будівельних, ремонтних, монтажних, проектних, кошторисних і інших видів робіт і 

послуг, пов'язаних з будівництвом; 
 виконання робіт з перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом Компанії в 

Україні і за її межами, надання транспортно-експедиційних послуг в Україні і за її межами; 
 закупівля, ремонт, відновлення, реалізація і технічне обслуговування автомототранспорту, а 

також запасних частин і деталей, і надання зв'язаних з цим аналогічних послуг; 
 виконання сантехнічних, електромонтажних,  газифікаційних і будівельних робіт    на 

об'єктах будівництва і ремонту; 
 організація підготовки,   підвищення кваліфікації  кадрів   для роботи   в умовах ринкової 

економіки; 
 виконання консультативної і посередницької діяльності, експертизи, інформаційних послуг, 

пов'язаних з основною метою Компанії; 
 організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів 

роботи в процесі виробничо-господарської діяльності; 
 розробка, виробництво і реалізація програмної і комп'ютерної продукції, надання послуг 

аналогічного характеру; 
 оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва та інших вітчизняних і 

закордонних виробників, у тому числі через власні магазини, для задоволення потреб 
Компанії; 
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 організація і утримання пунктів громадського харчування; 
 організація   й   експлуатація   баз   відпочинку,   спортивних  споруджень,   оздоровчих   і 

лікувальних установ; 
 розробка і впровадження засобів і приладів для ремонту, експлуатації і регулювання 

механічних, будівельних, електричних і електронних приладів і конструкцій; 
 здійснення бартерних операцій; 
 здійснення угод з нерухомістю, як на території України, так і за її межами; 
 виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та інших продуктів 

харчування; 
 надання послуг у сфері побуту, маркетингу, менеджменту, комерції і реклами; 
 діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (у межах діючого законодавства), у тому числі 

надання позик юридичним і фізичним особам та отримання кредитів в державних і 
комерційних банках, а також в інших вітчизняних і іноземних фінансових установах та 
організаціях і т.п. Компанія може купувати та продавати продукцію, використовувати результати 
робіт, отримувати та надавати послуги в кредит із сплатою відсотків за користування цим 
кредитом; 

 надання лікувально-медичних послуг; 
 водопостачання, водовідведення; 
 надання послуг у житлово-комунальній сфері; 
 експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних 

споруд та надання відповідних послуг; 
 видобування, транспортування та переробка корисних копалин, ведення гірничих та інших 

видів робіт (послуг), пов'язаних з експлуатацією родовищ рудних і нерудних корисних 
копалин; 

 транспортування, зберігання, постачання природного газу; 
 виробництво, передача та постачання тепла; 
 надання послуг у сфері телебачення, радіомовлення; 
 надання послуг з освітлення; 
 зовнішньоекономічна діяльність включає, але не обмежується нижченаведеним: 

    експорт і імпорт товарів відповідно до чинного законодавства України; 

    надання  послуг  іноземним  суб'єктам  господарської діяльності,  у тому  числі 
виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, 
агентських та інших, не заборонених чинним законодавством України; 

    загальна   підприємницька  діяльність   з   іноземними   суб'єктами   господарської 
діяльності, включаючи створення галузевих підприємств різних форм власності у 
встановленому законодавством порядку, проведення господарських операцій і спільне 
володіння майном, як на території України, так і за її межами; 

    підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з купівлею-продажем 
патентів, ліцензій, "ноу-хау", інших об'єктів інтелектуальної власності; 

    організація і здійснення оптової, консигнаційної, роздрібної торгівлі продукцією Компанії 
на території України за іноземну валюту в передбачених законодавством України випадках; 

    товарообмінні  (бартерні)  операції та інша діяльність,  побудована на формах 
зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності у випадках, 
передбачених чинним законодавством України; 

    операції по придбанню, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах у 
випадках, передбачених чинним законодавством України; 

    орендні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності відповідно до чинного 
законодавства України. 

Компанія має право здійснювати будь-які види діяльності як перераховані вище, так і не перераховані, але 
які не суперечать меті діяльності Компанії і вимогам чинного законодавства України. 
Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Компанія може 
займатися лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). 
1.5. Розмір статутного фонду:  
Статутний фонд становить 23 743 760,00 грн. (двадцять три мільйони сімсот сорок три тисячі сімсот шістдесят 
гривень 00 коп.) 
1.6. Чисельність штатних працівників станом на на 31 березня 2005 року складає 3 210  осіб. 
1.7. Чисельність акціонерів  станом на 31 березня 2005 року складає 2 408 осіб, з них 2 381 – 
фізичні особи, 27 юридичні особи. 
2. Дані про посадових осіб емітента: 
 

Прізвище, ім`я, по 
батькові 

Посада Рік 
народ-
ження 

Освіта Кваліфікація Вироб-
ничий 
стаж 

(років) 

Стаж 
роботи на 
даній 
посаді 
(років) 

Посада за 
основним 
місцем роботи 

Глазова Ольга 
Валеріанівна 

Голова 
Спостережної 
ради 

1956 Вища Економіст 27 1 р. 

Заступник 
виконавчого 
директора, ВАТ 
„УІФК”. 

Охманюк Світлана 
Валеріївна 

Член 
Спостережної 
ради 

1979 Вища Економіст з обліку і 
аудиту 6 1 р. 

Провідний 
фахівець відділу 
ОКР, ВАТ „УІФК” 
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Зяхор Сергій 
Леонідович 

Член 
Спостережної 
ради 

1959 Вища Архітектор 22 з 26.05.05 

Заступник 
Голови 
правління з 
питань 
капітального 
будівництва ВАТ 
„УІФК”  

Занін Юрій 
Павлович 

Член 
Спостережної 
ради 

1946 Вища Інженер-електрик 35 2 р. 

Заступник 
технічного 
директора, ВАТ 
„УІФК” 

Бурхан Юрій 
Валерійович 

Член 
Спостережної 
ради 

1972 Вища Інженер-електрик 10 з 26.05.05 
Начальник 
відділу, ВАТ 
„УІФК” 

Азарова Ірина 
Олегівна 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

1960 Вища Інженер-механік 22 3 р. 
Провідний 
економіст ФЕВ, 
ВАТ „УІФК” 

Білець Олександр 
Петрович 

Голова 
Правління 1959 Вища 

Інженер-будівельник,               
Магістр Бізнес 

Адміністрування 
28 р. 3 р. Генеральний 

директор 

Сафронов Ігор 
Миколайович 

Заступник 
Голови 
Правління 

1974 Вища Інженер-механік, 
бухгалтер-аудитор 8р. 6м. 2 р.1м. Фінансовий 

директор 

Юрченко Юрій 
Вікторович 

Член 
Правління 1966 Вища 

Технік-електрик, 
інженер-

електромеханік 
21 р. 2 р.1м. Директор з 

енергозбуту 

Боднарук Валерій 
Миколайович 

Член 
Правління 1957 Вища Технік-плановик, 

гірничний інженер 27р. 6м. 2 р.1м. Виконавчий 
директор 

Щербак Олексій 
Анатолійович 

Член 
Правління 1961 Вища Викладач географії 20р. 4м. 1р.1м. 

Помічник 
генерального 
директора по 
роботі зі 
споживачами 
електроенергії 

Столяров Андрій 
Миколайович 

Член 
Правління 1966 Вища Інженер-електрик 21р. 6м. 1р.1м. 

Головний 
інженер 
енергозбуту 

Іващенко 
Олександр 
Іванович 

Член 
Правління 1953 Вища 

Інженер-
теплоенергетик з 

автоматизації 
34 р. з 26.05.05 Технічний 

директор 

Резнік Анатолій 
Павлович 

Член 
Правління 1953 Вища 

Інженер-механік, 
магістр економіки і 

управління бізнесом 
32 р. 1р.3м. 

Начальник 
відділу тарифної 
політики 

Косьміна Яна 
Валентінівна 

Член 
Правління 1972 Вища 

Інженер-електрик, 
Магістр Бізнес 

Адміністрування 
12 р. 3 р. 

Помічник 
генерального 
директора 

Харитонова Надія 
Віталіївна 

Головний 
бухгалтер 1975 Вища 

Спеціаліст з 
менеджменту у вироб-
ничій сфері, Магістр 

Бізнес Адміністрування 

7р. 7м. 3р.2м. 

Головний 
бухгалтер ВАТ 
„ЕК „Херсонобл-
енерго” 

Мамай Лариса 
Миколаївна 

В.о. головного 
бухгалтера 1964 Вища Інженер-економіст 23р. 3м. 2 р. 

Заступник 
головного 
бухгалтера ВАТ 
„ЕК „Херсонобл-
енерго” 

3. Середня заробітна плата членів виконавчого органу емітента:  
(за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів) 

Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу не наводяться за відсутністю на це їх 
згоди. 

4. Перелік ліцензій (дозволів) емітента.  

Вид діяльності Номер Дата видачі Найменування органу, який 
видав ліцензію 

Термін дії до 

Право на здійснення підприємницької 
діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом 

ПС № 0637 10.02.1999 Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики України 

Безстрокова 

Право на здійснення підприємницької 
діяльності з передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) 
електромережами 

ПР № 0048 10.02.1999 Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики України 

Безстрокова 

Будівельна діяльність (згідно з переліком) АБ № 103538 29.03.2005 Херсонська обласна 
державна адміністрація 

управління містобудування  
та архітектури 

28.03.2010 

Надання послуг з внутрішніх перевезень 
пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом 
 
 
 

АА № 717371 23.12.2003 Державний департамент 
автомобільного транспорту 

(Укравтотранс) 

22.12.2006 
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Надання освітніх послуг навчальними 
закладами, пов’язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до курсової 
підготовки, підвищення кваліфікації 
 
 
 

АА № 521311 22.09.2003 Міністерство освіти і науки 
України 

01.07.2006 

На використання радіочастот № 2054 29.01.2001 Державний комітет зв’язку  
та інформатизації України 

29.01.2006 

На використання радіочастот № 1543 16.06.2000 Державний комітет зв’язку  
та інформатизації України 

16.06.2005 

Дозвіл на продовження виконання роботи 
підвищеної небезпеки проведення 
випробувань об’єктів за переліком (згідно 
з додатком) 

№ 1921.04.30-
74.30.0 

01.102004 Державний комітет України з 
нагляду за охороною праці 
(Держнаглядохоронпраці 

України) 

01.10.2009 

5. Відомості про участь  емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо. 
Емітент не бере участі в холдингових компаніях, концернах або асоціаціях. 
 
6. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного фонду 
(активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента. 
За станом на 31 березня 2005 року емітент володіє частками понад 10% статутного фонду (активів) у таких 
підприємствах: 
Найменування підприємства Частка емітента у статутному фонді 

підприємства,  % 
Регіон України 

ТОВ “Редакція газети “Губернія”, 
код за ЄДРПОУ 19223694 

23,64 м. Херсон 

 
Емітент має Дочірнє підприємство “Херсонобленерго” Відкритого акціонерного товариства 
“Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”, яке знаходиться в процесі ліквідації. 
Емітент не має філій та представництв. 
 
7. Опис діяльності емітента за станом на 31 березня  2005 року. 
Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер 
виробництва. 

Провідними напрямами діяльності Емітента є постачання електричної енергії  за регульованим тарифом 
та передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами споживачам, які працюють 
в різних галузях народного господарства.  

Основні види послуг  на протязі 2004 року були надані у такому обсязі:  
- послуги з передачі електричної енергії виконані на протязі 2004 року у обсязі 1 787,6 млн.кВт.г на 
суму 379,4 млн.грн.; 
- послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом виконані на протязі 2004 року у 
обсязі  на  1 787,6 млн.кВт.г на суму  12,4 млн.грн. 
Протягом 1-го кварталу 2005 р. основні види послуг були надані в такому обсязі: 
- послуги з передачі електричної енергії виконані на протязі 1-го кварталу 2005 року у обсязі 493,02 
млн.кВт.г на суму 96,7 млн.грн.; 
- послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом виконані на протязі 1-го кварталу 
2005 року у обсязі  на  493,02 млн.кВт.г на суму  3,6 млн.грн. 
Крім того, особливістю розвитку компанії є сезонний характер діяльності. Постачання електричної 

енергії для споживачів Херсонської області є нерівномірним у розподілі обсягів споживання між основними 
групами споживачів по періодах року. 

В зимовий період питома вага споживання населення сягає 45% враховуючи низький рівень 
газифікації області та значну вартість вугілля. 

Улітку найбільшим споживачем електроенергії є бюджетні організації, підвідомчі Держводгоспу України 
(27%). До того ж їх споживання у значній мірі залежить від кліматичних умов (посуха або дощі), наявності 
коштів у сільгосптоваровиробників - водокористувачів на оплату електроенергії, яка використовується для 
подачі води безпосередньо на поля. 

Основні конкуренти емітента. 
ВАТ "ЕК “Херсонобленерго" є природним монополістом по передачі електричної енергії та постачанню її 

за регульованим тарифом і не має конкурентів на території Херсонської області.  
Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента. 
Станом на 31 березня 2005 року за даними балансу інші фінансові інвестиції емітента становлять 1 524 

тис. грн., у тому числі внесок до статутного фонду ТОВ “Редакція газети “Губернія” – 26 тис. грн., придбані 
інвестиційні сертифікати – 1498 тис. грн. 

Головним напрямом інвестиційної програми емітента є вкладення коштів в розвиток своєї основної 
господарської діяльності. Постановою №267 від 14.04.2005 р. Національною комісією регулювання 
електроенергії  схвалена та прийнята інвестиційна програма компанії на період з 1 січня по 31 грудня 2005 
року на загальну суму 27 878 260,00 грн. 

Така програма передбачає наступні напрямки роботи компанії та об’єм коштів: 
1. Зниження технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) – 372 000,00 грн.; 
2. Зниження понаднормативних витрат електроенергії – 6 419 690,00 грн.; 
3. Технічний розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання – 16 588 620,00 

грн.; 
4. Впровадження та розвиток автоматизації оперативно-інформаційних комплексів – 828 800,00 грн.; 
5. Впровадження та розвиток  інформаційних технологій – 1 566 400,00 грн.; 
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6. Впровадження та розвиток систем зв’язку і телекомунікацій – 366 750,00 грн.; 
7. Модернізація та закупівля транспортних засобів – 1 086 000,00 грн.; 
8. Інші – 650 000,00 грн. 

 
 
Обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє ( здійснює ) емітент. 
 
Найменування продукції 

(виду продукції) 
Обсяг виробництва в натуральних 

одиницях (тис.кВт.год.) 
Обсяг виробництва у грошовому 

виразі, (тис.грн.) 
 2004 р. 1-й кв. 2005 р. 2004 р. 1-й кв. 2005 р. 
Передача електричної енергії 1787598 493022 379394 96715 
Постачання електричної енергії 1787598 493022 12368 3644 
Транспортування електричної 
енергії 

3710 944 253 62 

Інші товари (послуги)   5912 16248 
Усього :   397927 116669 
 

Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг  або робіт, що виробляє ( здійснює ) емітент. 
Ринком  збуту  послуг  ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” є  промислові та прирівняні до них споживачі, населення 
та населені пункти  Херсонської області. 

За галузями народного господарства споживання  електроенергії  станом на 31.12.2004 р. 
розподілилось таким чином (всього – 100,00 %): 
Промисловість – 21,20% 
Сільське господарство –3,99%   
Транспорт – 3,12% 
Будівництво – 0,21% 
Населення – 40,72% 
Комунально-побутовий сектор – 9,62% 
Інші непромислові споживачі – 21,14% 

 
Політика щодо досліджень та розробок. 

Дослідження та розробки не проводились. 

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності  емітента. 
 погіршення загальної економічної ситуації в Україні; 
 нестабільність законодавчої бази, зміни в податковій політиці; 
 політичні та форс-мажорні ризики. 

9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки. 
Для досягнення основної мети створення та діяльності Емітента – отримання прибутку від його основного           
бізнесу (передачі та поставки електроенергії споживачам) на 2005-2006 роки ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” 
заплановано проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення споживачів якісним та 
безперебійним електропостачанням, удосконалення системи обліку відпущеної електроенергії, скорочення 
технічних і понаднормативних втрат електричної енергії, і, як наслідок, збільшення прибутку компанії. 

  
10. Фінансова звітність емітента. 

 
БАЛАНС (ф. №1 ) 

на 31 грудня 2004 р. 
тис.грн. 

Актив Код рядка На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість  10 4 889 3 158 
первісна вартість 11 8 785 8 797 
накопичена амортизація 12          (    3 896)          (    5 639) 
Незавершене будівництво 20 16 217 12 329 
Основні засоби:      
залишкова вартість 30 296 432 271 048 
первісна вартість 31 771 297 733 025 
знос 32         ( 474 865)        (  461 977) 
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40               -----           -----  
інші фінансові інвестиції 45 576 1 525 
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 354 561 
Відстрочені податкові активи 60   ----- 641 
Гудвилл 65      -----    ----- 
Інші необоротні активи 70             -----           -----  
Всього за розділом І 80 318 468 289 262 
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:    
виробничі запаси 100 13 857 15 682 
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тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 1                  ----- 
незавершене виробництво 120    -----             -----  
готова продукція 130          -----  -----  
товари 140 4 925 8 725 
Векселі одержані 150 3 951 2 886 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 340 580 362 836 
первісна вартість 161 420 555 413 347 
резерв сумнівних боргів 162         (   79 975)         (   50 511) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 12    -----  
за виданими авансами  180 9 269 2 529 
з нарахованих доходів 190   -----  -----  
із внутрішніх розрахунків 200  -----   -----  
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23 753 21 977 
Поточні фінансові інвестиції 220 7 220 6 030 
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 4 777 6 332 

в іноземній валюті 240   -----  -----  
інші оборотні активи 250 18 424 18 840 
Усього за розділом ІІ 260 426 769 445 837 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 36 52 
Баланс  280 745 273 735 151 
 
 

                                                     Пасив Код рядка На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 23 744 23 744 
Пайовий капітал 310   -----   -----  
Додатковий вкладений капітал 320   -----  -----  
Інший додатковий капітал 330 325 040 324 812 
Резервний капітал 340 1 1 
Нерозподілений прибуток  350 -166 759 -176 554 
Непокритий  збиток 352  -----  ----- 
Неоплачений капітал 360    (     -----)   ( -----) 
Вилучений капітал 370          (     -----)   ( -----) 
Накопичена курсова різниця 375   
Усього за розділом І 380 182 026 172 003 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400  -----  -----  
Інші забезпечення  410  -----   -----  
Страхові резерви 415   -----  -----  
Частка страховиків у страхових резервах 416  ( -----)  ( -----) 
Цільове фінансування 420  -----        -----  
Усього за розділом ІІ 430  ------                               -----  
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків 440  -----                ----- 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 3 900 3 900 
Відстрочені податкові зобов’язання 460   -----      ----- 
Інші довгострокові зобов’язання 470 207 341 207 341 
Усього за розділом ІІІ 480 211 241 211 241 
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500   -----  -----  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 269 319 252 499 
Векселі видані 520   -----  -----  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 53 059 68 805 
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
З одержаних авансів 540 6 591 7 435 
З бюджетом 550 392 1 028 
З позабюджетних платежів 560 650 650 
Зі страхування 570 320 356 
З оплати праці 580 942 1 168 
З учасниками 590  -----   -----  
Із внутрішніх розрахунків 600       -----   -----  
Інші поточні зобов’язання 610 20 733 19 966 
Усього за розділом IV 620 352 006 351 907 
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V. Доходи майбутніх періодів 630     -----         ----- 
Баланс  640 745 273 735 151 
 

Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців 2004р. 

І. ФІНАНСОВІ   РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка За звітний 

період 
За попередній 
період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 397 927 401 944 
Податок на додану вартість         15         (   66 675)         (   66 870) 
Акцизний збір 20  ( -----)   ( -----)  
_______________________ 25  ( -----)  ( -----) 
Інші вирахування з доходу 30  ( -----)  ( -----) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 331 252 335 074 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40        (  305 397)        (  282 251) 
Валовий:      
прибуток 50 25 855 52 823 
збиток 55  ( -----)  ( -----) 
Інше операційні доходи 60 58 292 91 934 
Адміністративні витрати 70        (    10 234)        (    10 284) 
Витрати на збут 80         (     3 405)         (     3 968) 
Інші операційні витрати 90         (   65 888)       (   139 052) 
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 4 620  -----  
збиток 105  ( -----)          (    8 547) 
Дохід від участі в капіталі 110   -----     -----  
Інші фінансові доходи 120 760 2 303 
Інші доходи 130 3 145 1 177 
Фінансові витрати 140           (      836)           (      759) 
Витрати від участі в капіталі 150  ( -----)  ( -----) 
Інші витрати 160         (   16 841)         (     2 185) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
прибуток 170  ------  ----- 
збиток 175         (     9 152)         (     8 011) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180         (        643)  ( -----) 
Дохід з податку на прибуток від звич. діяльності 185  -----  ------ 
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190  ------   -----  
збиток 195         (     9 795)         (     8 011) 
Надзвичайні:      
доходи 200  -----                                      

-----  
витрати 205  ( -----)  ( -----) 
Податки з надзвичайного прибутку 210  ( -----)  ( -----) 
Чистий:      
прибуток 220  -----   -----  
збиток 225          (    9 795)          (    8 011) 

 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний 
період 

За попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 22 519 17 188 
Витрати на оплату праці 240 24 465 20 290 
Відрахування на соціальні заходи 250 8 798 7 488 
Амортизація 260 30 637 27 912 
Інші операційні витрати 270 30 863 9 971 
Разом 280 117 282 82 849 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ 

                                                                Форма № 2  Код за ДКУД   1801003 

Назва статті Код рядка За звітний 
період 

За попередній 
період 

Середньорічна кількість простих акцій  300 94 975 040 94 975 040 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 94 975 040 94 975 040 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  320  -----                             

-----                                                    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330  -----  ---- - 
Дивіденди на одну просту акцію 340  -----  ----- 
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БАЛАНС ( ф. №1 ) 
на 31 березня 2005р. 

тис. грн. 
Актив  Код 

рядка 
На початок  
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість  10 3 164 2 749 
первісна вартість 11 8 797 8 818 
накопичена амортизація      12          (    5 633)          (    6 069) 
Незавершене будівництво 20 12 329 11 822 
Основні засоби:      
залишкова вартість 30 271 048 267 188 
первісна вартість 31 733 025 731 822 
знос 32       (   461 977)       (   464 634) 
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40   -----  -----  
інші фінансові інвестиції      45 1 525 1 524 
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 561 517 
Відстрочені податкові активи 60 641 641 
Гудвилл 65  ------    ----- 
Інші необоротні активи 70   -----  -----  
Всього за розділом І 80 289 268 284 441 
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 15 682 17 476 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110  -----    ----- 
незавершене виробництво 120   -----  -----  
готова продукція 130  -----    -----  
товари 140 8 725 533 
Векселі одержані 150 2 886 2 856 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 362 836 364 332 
первісна вартість 161 413 347 411 759 
резерв сумнівних боргів 162        (    50 511)        (    47 427) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170  -----   ----- 
за виданими авансами  180 2 160 6 083 
з нарахованих доходів 190   ------  -----  
із внутрішніх розрахунків 200  -----   -----  
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 21 932 8 084 
Поточні фінансові інвестиції 220 550 550 
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 11 812 6 411 
в іноземній валюті 240 -----  -----  
інші оборотні активи 250 18 840 18 160 
Усього за розділом ІІ 260 445 423 424 485 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 52 40 
Баланс  280 734 743 708 966 

 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 23 744 23 744 
Пайовий капітал 310   -----    -----  
Додатковий вкладений капітал 320   -----  -----  
Інший додатковий капітал 330 324 812 324 748 
Резервний капітал 340 1 1 
Нерозподілений прибуток  350 -176 918 -178 289 
Непокритий збиток 352  ------  ----- 
Неоплачений капітал 360  ( -----)  ( -----) 
Вилучений капітал 370  ( -----)  ( -----) 
Усього за розділом І 380 171 639 170 204 
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ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400  -----   ------  
Інші забезпечення  410  -----   -----  
Страхові резерви 415  -----            ----- 
Частка страховиків у стартових резервах 416  ( -----)  ( -----) 
Цільове фінансування 420  -----   ------  
Усього за розділом ІІ 430  -----  ----- 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків 440  -----   -----  
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 3 900 3 900 
Відстрочені податкові зобов’язання 460  -----   -----  
Інші довгострокові зобов’язання 470 207 341 72 258 
Усього за розділом ІІІ 480 211 241 76 158 
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500  -----   -----  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 252 499 386 912 
Векселі видані 520  -----       -----  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 68 762 44 247 
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
З одержаних авансів 540 7 435 10 247 
З бюджетом 550 1 027 899 
З позабюджетних платежів 560 650 650 
Зі страхування 570 356 475 
З оплати праці 580 1 168 1 259 
З учасниками 590   ------  ------  
Із внутрішніх розрахунків 600   -----  -----  
Інші поточні зобов’язання 610 19 966 17 915 
Усього за розділом IV 620 351 863 462 604 
V. Доходи майбутніх періодів 630  -----  ----- 
Баланс  640 734 743 708 966 

 
 

Звіт про фінансові результати 
за  І квартал  2005р. 

                                                                 Форма № 2   Код за ДКУД   1801003 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 116 669 106 971 
Податок на додану вартість 15         (    18 002)        (     17 797) 
Акцизний збір 20  ( -----)  ( -----) 
___________________ 25  ( -----)  ( -----) 
Інші вирахування з доходу 30  ( -----)  ( -----) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 98 667 89 174 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40         (    94 410)        (     80 222) 
Валовий:      
прибуток 50 4 257 8 952 
збиток 55  ( -----)  ( -----) 
Інше операційні доходи 60 1 082 12 506 
Адміністративні витрати 70          (     2 674)           (    2 458) 
Витрати на збут 80          (     2 257)           (       668) 
Інші операційні витрати 90          (        515)           (  13 239) 
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100  -----  5 093 
збиток 105           (       107)  ( -----) 
Дохід від участі в капіталі 110  -----   -----  
Інші фінансові доходи 120 107 181 
Інші доходи 130 1 337 642 
Фінансові витрати 140            (      207)             (     211) 
Витрати від участі в капіталі 150  ( -----)  ( -----) 
Інші витрати 160           (    1 928)            (   5 049) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
прибуток 170  -----  656 
збиток 175             (     798)  ( -----) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180             (     573)  ( -----) 
Дохід з податку на прибуток від звич. діяльності 185  -----     ------ 
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190  -----  656 
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збиток 195           (    1 371)  ( -----) 
Надзвичайні:      
доходи 200  ------  65 
витрати 205  ( -----)  ( -----) 
Податки з надзвичайного прибутку 210  ( -----)  ( -----) 
Чистий:      
прибуток 220  -----  721 
збиток 225           (    1 371)  ( -----) 

 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 5 952 4 986 
Витрати на оплату праці 240 6 314 5 868 
Відрахування на соціальні заходи 250 2 329 2 140 
Амортизація 260 6 438 8 158 
Інші операційні витрати 270 5 866 6 385 
Разом 280 26 899 27 537 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

Середньорічна кількість простих акцій  300 94 975 040 94 975 040 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 94 975 040 94 975 040 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  320  -----      ------   
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330  -----  ------ 
Дивіденди на одну просту акцію 340              -----  ----- 

                                          
11. Дані про випуск акцій. 
11.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск акцій: 
Протокол загальних зборів акціонерів  ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” № 8  від 26 травня 2005р. 
Найменування органу, який прийняв рішення (із зазначенням кількості та відсотка голосів, якими 
приймалось рішення про випуск акцій): 
Рішення про додатковий випуск акцій прийнято на загальних зборах акціонерів 26 травня 2005 року, 
протокол № 8. 
На зборах були присутні 20 (двадцять) акціонерів, які володіють 91 070 981 акціями, що становить 95,89% 
статутного фонду товариства. 
З питання затвердження рішення про випуск акцій проголосували “за” - 14 акціонерів, які володіють              
89 876 533  акціями ( голосами), що становить 98,688% голосів акціонерів, присутніх на зборах, 
проголосували “проти” - 6 акціонерів, які володіють 1 194 448 акціями (голосами), що становить 1,312% 
голосів акціонерів, “утримались” – 0 акціонерів. 
11.2. Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку: 
20 980 000 грн. (двадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) 
11.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій. 
Всі кошти, залучені від випуску акцій, планується спрямувати на оновлення обладнання на лініях 
електропередач та підстанціях з метою покращення технічних характеристик електричних мереж 
підприємства. 
11.4  Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій для 
покриття збитків товариства: 
Кошти, які будуть залучені від випуску акцій, не буде використано для покриття збитків, пов’язаних з 
господарською діяльністю товариства. 
11. 5. Кількість акцій за типами та категоріями. 
83 920 000 (вісімдесят три мільйони дев’ятсот двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.  
Випуск акцій на пред’явника не передбачається, випуск привілейованих акцій не передбачається. 
11.6. Форма випуску акцій:  документарна. 
11.7. Перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорій належних їм акцій на дату 
прийняття рішення про випуск акцій - 26 травня 2005 року: 
Засновником ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” є держава в особі Міністерства енергетики України. На момент 
прийняття рішення про випуск акцій частка держави у статутному фонді емітента дорівнює нулю. 
11.8. Права, що надаються власникам акцій: 
Власники простих іменних акцій  мають право на частку прибутку акціонерного товариства ( дивіденди), на 
участь в управлінні товариством, на одержання інформації про діяльність товариства, а також інші права, 
передбачені законодавством України та установчими документами товариства. 
11.9. Номінальна вартість одної акції:  0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок). 
11. 10. Серії та  порядкові  номери акцій. 
Акції випускаються однією серією “А” з порядковими номерами від 94 975 041  до  178 895 040 включно. 
12.  Порядок  розміщення  акцій. 
12.1. Адреси місць, дати початку і закінчення проведення першого етапу підписки на акції. 
Перший етап підписки на акції починається з 09 серпня 2005 року і закінчується 24 серпня 2005 року.  
Перший етап підписки на акції відбувається через торговця цінними паперами ВАТ “Перший Інвестиційний 
Банк”, код за ЄДРПОУ 26410155, за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6. 
12.2. Адреси місць, дати початку і закінчення проведення другого етапу підписки на акції. 
Другий етап підписки на акції  починається з 25 серпня 2005 року і закінчується 23 вересня 2005 року.   
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Другий етап підписки на акції відбувається через торговця цінними паперами ВАТ “Перший Інвестиційний 
Банк”, код за ЄДРПОУ 26410155, за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6. 
12.3. Запланований курс продажу акцій. 
Запланований курс продажу акцій – за номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок).  
12.4. Відомості щодо ринкової вартості акцій. 
Ринкова вартість акцій не визначена. 
 
12.5. Порядок підписки на акції. 
Підписка на акції починається 09.08.2005р., закінчується 23.09.2005р., здійснюється за адресою: м.Київ, 
Московський проспект, 6, та проводиться у два етапи.  
Перший етап підписки:   з 09.08.2005р. по 24.08.2005р.  
Другий етап підписки :   з 25.08.2005р. по 23.09.2005р.  
Особи, які бажають придбати акції, протягом відповідного етапу підписки подають до правління товариства 
заяву, в якій вказують прізвище, ім’я та по-батькові (повне найменування) заявника, його домашню 
(юридичну) та поштову адресу, ідентифікаційний номер або код, кількість акцій, якою володіє акціонер, 
кількість акцій, на які має намір підписатися заявник. На підставі заяви укладається договір купівлі-продажу 
акцій з товариством (через торговця цінними паперами), одночасно сплачується не менш 10 (десяти) 
відсотків вартості заявлених акцій грошовими коштами у національній валюті або іншими видами вкладів, що 
передбачені ст.13 Закону України “Про господарські товариства”. Особи, які підписалися на акції, отримують 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. Особи, які підписалися на акції, повинні 
сплатити 30 (тридцять) відсотків номінальної вартості акцій, на які вони підписалися, з урахуванням 
попереднього внеску, до дня скликання загальних зборів акціонерів щодо затвердження результатів підписки 
на акції. На підтвердження внеску товариство видає тимчасові свідоцтва. Особи, які підписалися на акції, 
зобов’язані оплатити повну вартість акцій, на які вони підписалися, у строк не пізніше 12 місяців з часу 
реєстрації змін до статуту емітента, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду. У разі оплати акцій 
не грошовими коштами складаються акти прийому-передачі внесків, внесених в оплату акцій. Вартість майна 
при цьому визначається у відповідності з чинним законодавством України. Оплата за акції грошовими 
коштами проводиться на розрахунковий рахунок №260033807 у ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” м. Києва, 
МФО 300506. При оплаті готівкою грошові кошти вносяться до каси товариства. Право власності на акції, 
придбані у ході підписки, власник набуває з моменту їх зарахування на особовий рахунок власника в системі 
реєстру власників іменних цінних паперів емітента. Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації 
випуску акцій та за умови повної оплати їх вартості товариство зобов’язане видати акціонерам сертифікати 
акцій. 
 
12.6. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій. 
На першому етапі підписки на акції реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової 
емісії по номінальній вартості у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття 
рішення про випуск акцій. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу 
підписки не розглядаються. На другому етапі підписки на акції реалізується право інших інвесторів 
(потенційних акціонерів) на придбання акцій додаткової емісії та існуючих акціонерів у кількості, що 
перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. На цьому етапі переважним 
правом на придбання акцій користуються акціонери товариства. В першу чергу задовольняються в порядку 
надходження заяви акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер 
реалізував своє переважне право на першому етапі підписки. 
 
12.7. Дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) запланованого рівня підписки на 
акції або її дострокового закінчення (згідно з рішенням про випуск акцій). 
Якщо досягнення запланованого рівня підписки відбулось до закінчення строку підписки, товариство має 
право припинити підписку на акції та провести загальні збори акціонерів по результатах підписки, 
повідомивши акціонерів та передплатників відповідно до ст. 43 Закону України “Про господарські 
товариства”, але не раніше закінчення першого етапу підписки. Перевищення запланованого рівня підписки 
не передбачається. У разі недосягнення запланованого рівня підписки у визначений термін затвердженню 
загальними зборами підлягає фактичний обсяг підписки. При відмові від випуску акцій особам, що уклали 
договір купівлі-продажу, кошти повертаються не пізніше, як через 30 днів з дня прийняття рішення про 
відмову. 
 
13. Найменування торговця цінними паперами, послугами якого щодо розміщення даного випуску 
користується емітент. 
Відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» (ліцензія серія АА № 549391 на здійснення 
професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів, видана ДКЦПФР 22 вересня 2003р.), який 
знаходиться за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6. Код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, тел. 
468-27-72,  факс  410-06-62. 
 
14. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року. 
Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначаються загальними зборами акціонерів 
товариства відповідно до Статуту і чинного законодавства України. Товариство вправі один раз на рік 
приймати рішення про виплату дивідендів по розміщеним і оплаченим акціям товариства. Дивіденди 
виплачуються за місцезнаходженням товариства один раз на рік за підсумками календарного року, у період з 
01 січня по 31 грудня поточного року з чистого прибутку за минулий рік. Право на отримання частини 
прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру, мають особи, що є 
акціонерами товариства на початок терміну виплати дивідендів. Рішення про виплату річних дивідендів, 
розмір дивідендів по акціях кожної категорії приймається загальними зборами акціонерів за рекомендацією 
Спостережної ради. 
 
15. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів  із зазначенням свідоцтв про 
реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні  свідоцтва. 
Товариство здійснило три емісії акцій. 
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Перша емісія акцій: 
Свідоцтво про реєстрацію випуску: №95/1/96 від 15 лютого 1996 р. (втратило чинність); 
Орган, що видав свідоцтво: Міністерство Фінансів України; 
Кількість: 102 836 880 (сто два мільйони вісімсот тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят ) простих іменних 
акцій; 
Номінальна вартість акції: 25 000 крб.; 
Загальна сума випуску: 2 570 922 000 000 (два трильйони п’ятсот сімдесят мільярдів дев’ятсот двадцять два 
мільйони) карбованців. 
Друга емісія акцій: 
Свідоцтво про реєстрацію випуску: №10/1/97 від 09 січня 1997 р. (втратило чинність); 
Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
Кількість: 94 975 040 (дев'яносто чотири мільйони дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок) простих іменних 
акцій; 
Номінальна вартість акції: 0,25 грн.; 
Загальна сума випуску: 23 743 760 (двадцять три мільйони сімсот сорок три тисячі сімсот шістдесят) гривень. 
Третя емісія акцій: 
Свідоцтво про реєстрацію випуску: №147/21/1/98 від 08 вересня 1998 р.; 
Орган, що видав свідоцтво: Херсонське ТУ ДКЦПФР; 
Кількість: 94 975 040 (дев'яносто чотири мільйони дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок) простих іменних 
акцій; 
Номінальна вартість акції: 0,25 грн.; 
Загальна сума випуску: 23 743 760 (двадцять три мільйони сімсот сорок три тисячі сімсот шістдесят) гривень. 
Всі акції товариства розміщені та сплачені повністю. 
 
Товариство здійснило один випуск облігацій. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску: №170/2/03 від 29 грудня 2003 р.; 
Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
Кількість: 78 (сімдесят вісім) процентних іменних облігацій; 
Номінальна вартість облігації: 50000,00 грн.; 
Загальна сума випуску: 3 900 000 (три мільйони дев’ятсот тисяч) гривень. 
 
16. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, 
частки яких у статутному фонді перевищують 5 % із зазначенням відсотків за кожною такою 
особою. 
Акції, що перебувають у власності членів виконавчого органу: 
 

№ 
п/п 

П.І.Б. посадової особи Розмір частки у 
статутному фонді, % 

Кількість акцій (штук) 

1 Іващенко Олександр Іванович 0,00316 3000 
2 Косьміна Яна Валентинівна 0,00316 3000 
3 Резнік Анатолій Павлович 0,00001 12 

 
Перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %: 
 

№ 
п/п 

Найменування код 
ЄДРПОУ 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Розмір частки 
у статутному 
фонді, % 

1 ВС Енерджі Інтернешинал Н.В. (VS Energy 
International N.V.) 

нерезидент 89 762 508 94,51 

 
17. Відомості про реєстратора. 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Енергетична реєстраційна компанія”, місцезнаходження: 04073, 
м.Київ, Московський проспект, 6, код за ЄДРПОУ 31810610, тел./факс /044/ 451-43-73. Ліцензія серія АА 
№604076, видана ДКЦПФР 26.12.2003р. 
18. Аудит  емітента: 
Аудит 2004 р.: ТОВ “Аудиторська компанія “ДК-Захід”, код за ЄДРПОУ 32970468, місцезнаходження: 79010, 
м.Львів, вул. Личаківська, буд. 47/3, тел/факс /0322/ 41-71-72, 41-71-73, свідоцтво № 3415 про внесення до 
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності (рішення АПУ від 28.01.2000 р.); 
Аудит 1-го кварталу 2005 р.: ТОВ АФ “Профі-Аудит”, код за ЄДРПОУ 30768778, місцезнаходження: 73000, 
м.Херсон, вул. 9 Січня, б. 4, тел. /0552/ 42-28-06, 42-33-31, свідоцтво № 2277 про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності (рішення АПУ від 23.02.2001 р.). 
19. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались 
або продаються цінні папери емітента. 
Цінні папери емітента не продавались і не продаються на данний момент на біржах або позабіржових 
торговельно-інформаційних системах. 
Емітент не укладав з організаторами торгівлі договорів на проведення розміщення акцій. 
20. Провадження у справі про банкрутство товариства. 
Протягом трьох років, що передували року прийняття рішення про проведення випуску акцій, дії по 
економічному оздоровленню товариства не здійснювались, справи про банкрутство не порушувались. 
21. Відповідальними особами за інформацію про випуск акцій емітента є:  
Голова Правління-генеральний директор ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” Білець Олександр Петрович, в.о. 
головного бухгалтера ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” Мамай Лариса Миколаївна, фінансовий директор ТОВ 
“Аудиторська компанія “ДК-Захід” Ревич Степан Михайлович, директор ТОВ АФ “Профі-Аудит” Плесняєва-
Іващенко Світлана Миколаївна, Голова Правління ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” Аліфанова Тетяна 
Борисівна. 
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Ми, Голова Правління-генеральний директор ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” – Білець Олександр Петрович,            
в.о. головного бухгалтера ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” – Мамай Лариса Миколаївна, фінансовий директор ТОВ 
“Аудиторська компанія “ДК-Захід” – Ревич  Степан Михайлович, директор ТОВ АФ “Профі-Аудит” – 
Плесняєва-Іващенко Світлана Миколаївна, Голова Правління ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” – Аліфанова 
Тетяна Борисівна, підтверджуємо достовірність відомостей, що містяться в даній інформації про випуск акцій. 
 
 
 
 
 
 
Голова Правління-генеральний директор 
ВАТ “ЕК “Херсонобленерго”                                                                Білець О.П. 
 
 
 
 
В.о. головного бухгалтера ВАТ “ЕК “Херсонобленерго”         Мамай Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансовий директор  
ТОВ Аудиторська компанія “ДК-Захід”                                                                Ревич С.М. 
(у частині звітності за 2004 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ТОВ АФ “Профі-Аудит”                                                                              Плесняєва-Іващенко С.М. 
(у частині звітності за 1-й квартал 2005 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Правління ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”                                                    Аліфанова Т.Б.   


