
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність  інформації,  наданої  для  розкриття  в загальнодоступній  інформаційній базі  даних
Комісії. 

Голова правлiння    Сафронов Iгор Миколайович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
24.04.2015

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ

05396638

4. Місцезнаходження

73000, м. Херсон, Пестеля,5

5. Міжміський код, телефон та факс

/0552/48-03-19 22-61-73

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.ksoe.com.ua
в мережі Інтернет

24.04.2015

(адреса сторінки) (дата)



Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

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

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

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

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності

X

18. 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)



19. Примітки:
У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Протягом I кварталу 2015 року, облiгацiї 
та iншi цiннi папери компанiя не випускала. 
Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод, 
згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв 
чи валових виплат грошових коштiв.
Форма "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" та "Звiт про власний капiтал" 
складається Товариством тiлькi у складi рiчной фiнансовой звiтностi згiдно Закну України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію 
юридичної особи (за 
наявності)

А01 №722739

3. Дата проведення державної 
реєстрації

22.01.1999

4. Територія (область) Херсонська 

5. Статутний капітал (грн) 44723760.00

6. Відсоток акцій у 
статутному капіталі, що 
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, 
паїв) статутного капіталу, що 
передано до статутного 
капіталу державного 
(національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість 
працівників (осіб)

2632

9. Основні види діяльності із 
зазначенням найменування 
виду діяльності та коду за 
КВЕД

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї,
35.14 Торгiвля електроенергiєю

10. Органи управління 
підприємства

Вiдповiдно до Статуту, Товариством утворено наступнi органи: I.
Загальнi збори акцiонерiв; II. Наглядова рада у складi: 1.Спектор
Михайло Йосипович – Голова Наглядової ради; 2.Компанiя VS
Energy International N.V. - Заступник Голови Наглядової ради, в

особi Судака Iгоря Олександровича; 3.Соловйов Юрiй Юрiйович –
член Наглядової ради , Секретар Наглядової ради; 4.Луценко Iван

Васильович – член Наглядової ради; 5.ТОВ „ВС Енерджi
Iнтернешнл Україна” - член Наглядової ради, в особi Котченко
Олександр Онуфрiйович; 6.Куєвда Микола Валерiйович - член

Наглядової ради; 7.Колесник Олег Миколайович - член Наглядової



ради. III. Правлiння у складi: 1.Сафронов Iгор Миколайович –
Голова правлiння; 2.Юрченко Юрiй Вiкторович – член правлiння,
комерцiйний директор; 3.Тiнiченко Андрiй Миколайович – члена
правлiння, виконавчий директор; 4.Софянiк Iрина Павлiвна - член

правлiння, фiнансовий директор; 5.Гетманов Володимир
Анатолiйович – член правлiння, технiчний директор; 6.Кузьменко

Юрiй Петрович – член правлiння,директор з питань безпеки ;
7.Резнiк Анатолiй Павлович – член правлiння, начальник

фiнансового вiддiлу. 

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Державний ощадний
банк України"

2) МФО банку 352457

3) поточний рахунок 26008302852

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ "Державний ощадний
банк України"

5) МФО банку 352457

6) поточний рахунок 26004300012632

12. 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

Постачання електричної
енергiї за регульованим

тарифом 
АГ №500321 19.09.1996

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (НКРЕ)

Необмежена

Опис Лiцензiя безстрокова

Передача електричної
енергiї мiсцевими

(локальними)
електричними мережами

АГ № 500320 19.09.1996
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (НКРЕ)

Необмежена

Опис Лiцензiя безстрокова

Господарська дiяльнiсть,
пов"язана iз створенням

об"єктiв архiтектури
АВ № 513340 26.04.2010

IНСПЕКЦIЯ ДЕРЖАВНОГО
АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI
26.04.2015

Опис Товариством планується подовжувати дiю лiцензiї

Експлуатацiя
устатковання пiдвищеної

небезпеки
№13.13.65 18.01.2013

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПР. ДЕРЖ. СЛУЖБИ
ГIРНИЧНОГО НАГЛЯДУ ТА

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У
ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛ.

18.01.2018

Опис Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу

Експлуатацiя
устатковання пiдвищеної

небезпеки
№ 13/1.13.65 18.01.2013

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПР. ДЕРЖ. СЛУЖБИ
ГIРНИЧНОГО НАГЛЯДУ ТА

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У
ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛ.

18.01.2018

Опис Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"С.ЕНЕРДЖI-

ХЕРСОН" 

2. Організаційно-
правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 38269586

4. 
Місцезнаходження

м.Херсон, вул. Пестеля,5

5. Опис

15.06.2012 року Наглядовою радою товариства (Протокол № 16 ) прийнято
рiшення:- про створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «С.

Енерджi – Херсон» (далi – ТОВ «С. Енерджi – Херсон»), шляхом внесення до
Статутного капiталу грошових коштiв в сумi 10 000,00 грн. (десять тисяч

гривень 00 копiйок), що буде становити 100 вiдсоткiв Статутного капiталу ТОВ
«С. Енерджi – Херсон» за наступною адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул.

Пестеля, 5.
- Уповноважити Голову Правлiння Товариства або уповноважену ним особу,

взяти участь в Установчих зборах ТОВ «С. Енерджi – Херсон», якi вiдбудуться
20.06.2012 р., самостiйно приймати рiшення з будь-яких питань порядку

денного та пiдписати протокол цих зборiв.
- Затвердити проект Статуту ТОВ «С. Енерджi – Херсон» та уповноважити

Голову Правлiння, або уповноважену ним особу, пiдписати Статут товариства. 

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради

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

Cпектор Михайло Йосипович

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

0 0 0

4. Рік народження 1964

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 22

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Голови
Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".

8. Опис Голова Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує

винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї
Голови Наглядової ради згiдно умов договору, укладеного з Головою

правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ЕК

"Херсонобленерго", вул. Пестеля, 5, м.Херсон, 73000.



Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Заступник Голови Наглядової ради

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

VS Energy International N.V.

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

0 0 0

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

-

8. Опис

Представник вiд юридичної особи дiє на пiдставi Довiреностi виданої
акцiонером. Отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься

до компетенцiї члена Наглядової ради згiдно умов договору,
укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений
Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".

1. Посада Член Наглядової ради

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

Соловйов Юрiй Юрiйович

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

0 0 0

4. Рік народження 1959

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 37

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена
Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".

8. Опис

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової

ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ

"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. 

Посадова особа обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго", вул. Пестеля, 5, м.Херсон, 73000.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.



1. Посада Член Наглядової ради

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

Луценко Iван Васильович

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

0 0 0

4. Рік народження 1954

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 41

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: начальник вiддiлу технiчного аудиту департаменту технiчної
полiтики, в.о. директора департаменту технiчної полiтики; директор

департаменту технiчної полiтики ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна».

8. Опис

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової

ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ

"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. 

Посадова особа обiймає посаду директора департаменту технiчної
полiтики ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна" 

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

0 0 0

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

- 

8. Опис Представник вiд юридичної особи дiє на пiдставi Довiреностi виданої
акцiонером. Отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься

до компетенцiї члена Наглядової ради згiдно умов договору,



укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений
Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". 

1. Посада Член Наглядової ради

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

Куєвда Микола Валерiйович

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

0 0 0

4. Рік народження 1963

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 27

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
Старшого Вiце-Президента ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна».

8. Опис

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової

ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ

"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. 

Посадова особа обiймає посаду Старшого Вiце-Президента ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,

буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Наглядової ради

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

Колесник Олег Миколайович

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

0 0 0

4. Рік народження 1956

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 38

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
заступника Генерального директора з фiнансового iнвестування ПАТ

"Українська iновацiйно-фiнансова компанiя".

8. Опис Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової



ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ

"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. 

Посадова особа обiймає посаду заступника Генерального директора з
фiнансового iнвестування ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова

компанiя", вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А, м. Київ, 04212.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Голова правлiння

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

Сафронов Iгор Миколайович

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

0 0 0

4. Рік народження 1974

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 18

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ВАТ "ЕК"Херсонобленерго", в.о.Голови правлiння- генерального
директора. 

8. Опис

Голова правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Голова правлiння отримує винагороду

згiдно контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником
Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Юрченко Юрiй Вiкторович

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

0 0 0

4. Рік народження 1966

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 29

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", директор з енергозбуту



8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Тiнiченко Андрiй Миколайович

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

0 0 0

4. Рік народження 1978

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 13

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ"Кiровоградобленерго", заступник виконавчого директора

8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ
"С.Енерджi-Херсон" що знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон,

вул. Пестеля,5. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту,
укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Кузьменко Юрiй Петрович

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

0 0 0

4. Рік народження 1955

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 41

7. Найменування 
підприємства та попередня 

Служба в УМВС України в Херсонськiй областi.



посада, яку займав

8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Гетманов Володимир Анатолiйович

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

0 0 0

4. Рік народження 1971

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 20

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", перший заступник технiчного директора 

8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Софянiк Iрина Павлiвна

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

0 0 0

4. Рік народження 1972

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 25

7. Найменування 
підприємства та попередня 

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго", Головний бухгалтер



посада, яку займав

8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член правлiння

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

Резнiк Анатолiй Павлович

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

0 0 0

4. Рік народження 1953

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 41

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", начальник вiддiлу тарифної полiтики 

8. Опис

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-
яких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови

Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

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

Сулiма Iнна Георгiєвна

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

0 0 0

4. Рік народження 1966

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 31

7. Найменування 
підприємства та попередня 

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
начальника вiддiлу тендерного супроводження i аналiзу цiн в



посада, яку займав економiчному депортаментi ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна».

8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує

винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою

правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу тендерного

супроводження i аналiзу цiн в економiчному депортаментi ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,

буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

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

Кудiнова Олена Вiкторiвна

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

0 0 0

4. Рік народження 1977

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 19

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: 2009-2013 ДП «Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу

звiтностi та аналiзу розрахункiв за електроенергiю, 2011-2013 ДП
«Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй
департаменту економiки та фiнансiв 2013-2014 ТОВ«ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна», фахiвець планово-економiчного вiддiлу

економiчного департаменту 

8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує

винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою

правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа обiймає посаду фахiвця планово-економiчного вiддiлу
економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна",

бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Антонова Наталiя Анатолiївна

3. Паспортні дані фізичної 0 0 0



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

4. Рік народження 1970

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 26

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
Головного бухгалтера ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». 

8. Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа

отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до
компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового

договору, укладеного з Головою правлiння Товариства, який
передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК

"Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,

буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

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

Вакулiч Тетяна Олександрiвна

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

4. Рік народження 1980

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 15

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: 2009 - 2011 фахiвець iз зв’язкiв з громадськiстю та пресою, з

2011 провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з персоналомТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна».

8. Опис Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує

винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою

правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа обiймає посаду провiдного фахiвця вiддiлу по роботi з

персоналом ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.



Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

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

Ахадов Аледдiн Ханвердi огли

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

4. Рік народження 1963

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 32

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
головного фахiвця управлiння економiчної безпеки ТОВ «ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна».

8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує

винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою

правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа обiймає посаду головного фахiвця управлiння

економiчної безпеки ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.i

1. Посада Виконуюча обов"язки головного бухгалтера

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

Скороход Людмила Олександрiвна

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

4. Рік народження 1976

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 00

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: З 2008 - 2013 року займала посаду Заступника головного

бухгалтера ПАТ”ЕК”Херсонобленерго”, з 2013 - 2014 року Виконуюча
обов`язки головного бухгалтера ПАТ ”ЕК ”Херсонобленерго”.

8. Опис Посадова особа дiяла згiдно Наказу № 282 вiд 28.05.2012 року "Про
розподiл обов"язкiв мiж керiвниками ПАТ "ЕК"Херсонобленерго".

Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "С.Енерджi



- Херсон" що знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон, вул.
Пестеля,5. Член правлiння отримує винагороду згiдно штатного

розпису компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова 
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Kод за ЄДРПОУ 31810610

4. Місцезнаходження 01033 УКРАЇНА Київська Голосiївський м. Київ Саксаганського,36-В

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

АЕ№263431

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/044/494-43-73 494-43-73

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис
Надання депозитарних послуг згiдно договору №02-2010/Е вiд

03.08.2010р. 

1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА

МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20064500

4. Місцезнаходження 01033 Україна Київська Голосiївський м. Київ Саксаганського,36-В

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

АВ№581146

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

05.04.2011

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/044/ 490-57-86 490-57-86

8. Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- дiяльнiсть з органiзацiї

торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис
Договiр про внесення ЦП до бiржового реєстру № 29257 вiд

25.04.2012р.;
Надання послуг вiдповiдно договору №42244 вiд 18.06.2014р..

1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 



3. Kод за ЄДРПОУ 26410155

4. Місцезнаходження м.Київ, пр-т. Московський , 6

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

АЕ№263357

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

24.09.2013

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/044/ 428-61-28 428-61-28

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис
Депозитарнi послуги згiдно договору № 003033-Д/04760 вiд

23.10.2006р.

1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА

КОМПАНIЯ"ПРОВIДНА"

2. Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 23510137

4. Місцезнаходження м. Київ, бульвар Шевченка,37/122

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

АВ№594446

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

20.01.2012

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/044/492-18-18 492-18-18

8. Вид діяльності Послуги iз страхування

9. Опис
Пслуги зi страхування: обов’язкове страхування цивiльно-правової

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та
страхування КАСКО згiдно договорiв.

1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711

4. Місцезнаходження м. Київ, вул.Грiнченка,3

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

АГ№500747

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

15.08.2011

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/044/377-70-16 377-70-16

8. Вид діяльності Управлiння фiнансовими ринками

9. Опис Депозитарнi послуги згiдно договору № ОВ-1159/40192 вiд 31.10.2013р.



1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ"ДК-УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова 
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Kод за ЄДРПОУ 32409677

4. Місцезнаходження м. Львiв, Личакiвська,47, кв.3

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид 
діяльності

3150

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

27.02.2001

7. Міжміський код та 
телефон/факс

/0322/988540 988540

8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з

питань оподаткування

9. Опис Аудиторськi послуги згiдно договору.



VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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

02.07.2010 485/1/10
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000074942
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 

0.25 178895040 44723760.00 100

Опис
Протягом I кварталу 2015 року, рiшень щодо додаткового випуску акцiй ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" не приймалось. У груднi 2008 року, на

пiдставi заяви товариства, Протоколом № 207 Засiданням Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної фондової бiржi було ухвалено рiшення
про внесення до 2-го рiвня лiстингу простi iменнi акцiї ВАТ "ЕК "Херсонобленерго".



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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 644672 X X

у тому числі(за кожним кредитом):

кредит 02.02.2011 234426 11 01.06.2016

кредит 01.08.2014 410246 11 28.07.2017

Зобов'язання за цінними паперами X 3000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 
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 3000 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 8799 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 302190 X X

Усього зобов'язань X 958667 X X

Опис:
Протягом I кварталу 2015 року, iнших зобов"язань, окрiм зазначених

Товариство не має.



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п
Основні види

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 (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Передача електроенергiї

(млн.кВт.-рiк)
565,439 68100 80.65 0 0 0

2
Постачання

електроенергiї (млн.
кВт.-рiк)

564,469 16339 19.35 564,469 461578 100



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

відсотках)

1 2 3

1 Послуги виробничого характеру 0.12

2 Сировина i допомiжнi матерiали 6.33

3 Паливо 4.58

4
Витрати ел/енергiї на господарчi

потреби
4.89

5 Витрати на оплату працi 40.46

6 Вiдрахування на соцiальнi заходи 14.67

7 Амортизацiя 25.22

8 Iншi витрати 3.72



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 04 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 05396638

Територія за КОАТУУ 6510136900

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 35.13

Середня кількість 
працівників

2632

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 379 291 0

первісна вартість 1001 9851 9851 0

накопичена амортизація 1002 -9472 -9560 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 24573 25350 0

Основні засоби: 1010 1001650 990938 0

первісна вартість 1011 6577199 6584383 0

знос 1012 -5575549 -5593445 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0



первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 20902 20902 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3585 3576 0

Відстрочені податкові активи 1045 6216 6216 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 1057305 1047273 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 28700 39132 0

Виробничі запаси 1101 27168 37533 0

Незавершене виробництво 1102 1064 1126 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 468 472 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 100285 120348 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 16099 12158 0

з бюджетом 1135 23481 19314 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 18023 19312 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66878 102001 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 18854 30813 0

Готівка 1166 7 9 0

Рахунки в банках 1167 18847 30804 0

Витрати майбутніх періодів 1170 94 276 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0



інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 26517 25763 0

Усього за розділом II 1195 280908 349805 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 1338213 1397078 0

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 44724 44724 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 1008118 1007200 0

Додатковий капітал 1410 16568 16568 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 6146 6146 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -524022 -636227 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 551534 438411 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 275950 410246 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 89900 93311 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду)

1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду)

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0



Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 365850 503557 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 182509 234426 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 26153 21786 0

за товари, роботи, послуги 1615 37414 15759 0

за розрахунками з бюджетом 1620 1348 8799 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 3116 3431 0

за розрахунками з оплати праці 1630 6542 6737 0

за одержаними авансами 1635 116901 116786 0

за розрахунками з учасниками 1640 31277 31274 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 5859 6113 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 9710 9999 0

Усього за розділом IІІ 1695 420829 455110 0

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 1338213 1397078 0

Примітки

Вiдповiдно до Закону України „ Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99р. №996-XIV з

2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами

фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена центральною

бухгалтерiєю ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiдповiдно до
норм чинного законодавства.

                Керівник
Сафронов Iгор Миколайович

Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрівна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 04 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 05396638

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 393300 319620

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( -293200 ) ( -274932 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 100100 44688

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 2863 1223

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( -10844 ) ( -9722 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( -186449 ) ( 71519 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 0 0

 збиток 2195 ( -94330 ) ( -35330 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 62 649

Інші доходи 2240 736 15666

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( -14808 ) ( -6069 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( -4783 ) ( -4599 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 0 64909

 збиток 2295 ( -113123 ) ( -29683 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 0 0

 збиток 2355 ( -113123 ) ( 29683 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -113123 -29683

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 10063 10127

Витрати на оплату праці 2505 37159 36852

Відрахування на соціальні заходи 2510 13477 13373

Амортизація 2515 22861 21727



Інші операційні витрати 2520 194196 79360

Разом 2550 277756 161439

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 178895040 178895040

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 178895040 178895040

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.63234 -0.16592

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 -0.63234 -0.16592

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод
вiдображено згiдно вимог П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi

результати" (Звiт про сукупний дохiд) i побудованi на
реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у

вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної
та впровадженої облiкованої полiтики пiдприємства.

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що
є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова
iнформацiя, що представлена в Українських гривнях,

округляється до найближчої тисячi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в

iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє

на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i
зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним
курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi

вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати за перiод.

               Керівник Сафронов Iгор Миколайович

Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрівна
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