
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 I.М. 

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

М.П. 
19.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05396638 

4. Місцезнаходження 

Херсонська , Суворовський, 73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0552 26-45-14 22-61-73 

6. Електронна поштова адреса 

finans@co.ksoe.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у 
 

  
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.ksoe.com.ua 

в мережі 

Інтернет 19.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про 

прийняття 

рішення про 

попереднє 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

  

7) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення значних 

  



правочинів 

8) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 



32. 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) 
 

33. Примітки 

Посада корпоративного секретаря у Товариства вiдсутня. Виконання функцiй, 

якi згiдно з чинним законодавством виконуються корпоративним секретарем, 

в ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" покладено на працiвникiв фiнансового вiддiлу. 

Рейтингове агенство Товариство не залучало. Протягом свого iснування, 

Товариство не належало до будь-яких об"єднань пiдприємств. 

Протягом 2016 року, облiгацiї та iншi цiннi папери компанiя не випускала. 

Протягом 2016 року Товариство не проводило викуп власних акцiй. 

Засновником ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" є Держава в особi Мiнiстерства 

енергетики та електрофiкацiї України, Наказ № 148 вiд 11.08.1995р. 

Акцiонери, фiзичнi особиї, володiють меньш нiж 10 % акцiями ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" тому у звiтi не заповнялася таблиця щодо "iнформацiї про 

фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента". 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.  

Черговими загальними зборами акцiонерiв № 23, якi вiдбулися 30.03.2016р., 

прийнято наступне рiшення щодо виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю 

чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2015 роцi, прибуток за 

2015 рiк не розподiляти та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. 

Черговими загальними зборами акцiонерiв № 25, якi вiдбулися 13.04.2017р., 

прийнято наступне рiшення щодо виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю 

чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2016 роцi, прибуток за 

2016 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати та вiдрахування до 

резервного фонду не здiйснювати. 



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 належить 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) 

2573 

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. Лавренко Микола Миколайович - Голова Наглядової ради; 2.Судак 

Iгор Олександрович - Заступник Голови Наглядової ради; 3.Санченко Юрiй Миколайович - член 

Наглядової ради, Секретар Наглядової ради; 4. Соловйов Юрiй Юрiйович – член Наглядової ради; 

5. Луценко Iван Васильович – член Наглядової ради; 6.Сурядний Вiктор Миколайович - член 

Наглядової ради. III. Правлiння у складi: 1. Сафронов Iгор Миколайович – Голова правлiння; 2. 

Юрченко Юрiй Вiкторович – член правлiння, директор комерцiйний; 3. Тiнiченко Андрiй 

Миколайович – члена правлiння, директор виконавчий; 4. Дучев Юрiй Дмитрiйович - член 

правлiння, директор фiнансовий ; 5. Гончаров Вячеслав Данилович – член правлiння, директор 

технiчний ; 6. 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 

у 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 

АЕ № 

641003 
07.07.2015 

ДЕРЖАВНА 

АРХIТЕКТУРНО-

БУДIВЕЛЬНА 

IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ 

22.06.2020 

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 

18.01.2018 



БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У 

ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛ. 

Опис Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу 

  

Виконання випробування електричного устатковання 

електричних мереж, технологiчного 

електрообладнання напругою понад 1000 В (до 154 

кВ) 

№ 

1018.14.30 
22.10.2014 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧНОГО 

НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

21.10.2019 

Опис Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОЛЕШКIВСЬКА СЕС» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

40831589 

4) місцезнаходження 

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

5) опис 

Засновником Товариства є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 05396638, мiсцезнаходження: Україна, 

73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5. - 100% участi. 

Права Учасникiв Товариства: 

- брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крiм випадкiв, 

встановлених законом;  

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства i одержувати його частину (дивiденди);  

- вийти у встановленому порядку з Товариства;  

- здiйснити вiдчуження належних їм часток у статутному капiталi Товариства, у порядку, 

встановленому законом;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

- iншi права, встановленi Статутом та законом. 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Мiнiстерство енергетики та 

електрифiкацiї України 
00017341 

01601 Україна м. Київ 

вул. Хрещатик, 30 
0 

Юридичнi особи (у кiлькостi 43 

особи, в т.ч ТОВ «ВС «Енерджi 

Iнтернейшнл Україна» володiє 

94,5117 % ) 

0 00 0 0 98.1192 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Фiзичнi особи (у кiлькостi 1737 осiб) 0 0 0 1.8808 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 



Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лавренко Микола Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», Перший Вiце-Президент 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Голова Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго".Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Голови Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв 

посадова особа обiймала наступнi посади: Перший Вiце- Президент, Президент. Посадова особа 

обiймає посаду 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Судак Iгор Олександрович 

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)** 

17 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» – Вiце - Президент з електроенергетичного 

бiзнесу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

ЗаступникГолови Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї заступника Голови Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом 

останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Вiце- Президента з 

електроенергетичного бiзнесу, Старший Вiце-Президент. 

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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», член Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго".Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв 



посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», В.о. директора департаменту технiчної полiтики 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв 

посадова особа обiймала наступнi посади: В.о. директора департаменту технiчної полiтики, 

директор департаменту технiчної полiтики. Посадова особа обiймає посаду директора 

департаменту технiчної полiтики ПАТ "Пiвденна генеруюча компанiя", 2-а вулиця Новiкова, 13, 

Одеса, 65000 . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Санченко Юрiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Центренерго», заступник директора з економiки 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв 

посадова особа обiймала наступнi посадид: директор департаменту енергоринку та регуляторної 

полiтики, заступник директора з економiки, директор виробничого департаменту . Посадова особа 

обiймає посаду директора виробничого 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сурядний Вiктор Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник вiддiлу технiчного аудиту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 



9) Опис 

Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради 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. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв 

посадова особа обiймала наступнi посади: заступник технiчного директора з високовольтних 

мереж, начальник вiддiлу технiчного аудиту . Посадова особа обiймає посаду начальник вiддiлу 

технiчного аудиту ПАТ "Пiвденна генеруюча компанiя", 2-а вулиця Новiкова, 13, Одеса, 65000. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лiтяга Владислав Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу фiзичного захисту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

До припинення повноважень з 28.11.2016р., Член Наглядової ради дiяв згiдно Статуту та 

Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа була акцiонером 

Товариства, отримувала винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена 

Наглядової ради 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 мала. Загальний стаж 

роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Вiце- Президента 

з питань 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Голова правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа не є акцонером Товариства. 

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. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова 

особа обiймала посаду Голови правлiння. Посадова особа обiймає посаду Голови Ради Органiзацiї 

роботодавцiв "Херсонська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики", що 

знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля,5. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, директор комерцiйний 

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 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", директор з енергозбуту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Член правлiння не має акцiй Товариства, 

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. 

Загальний стаж роботи 31 рiк. Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду комерцiйного 

директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, директор виконавчий 

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 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Кiровоградобленерго", заступник виконавчого директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Член правлiння не має акцiй Товариства, 

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. 

Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 

посади: заступник виконавчого директора, виконавчий директор. З 12.10.2016 року Посадова 

особа обiймає посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ОЛЕШКIВСЬКА СЕС», що знаходилося за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля,5. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, директор фiнансовий 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дучев Юрiй Дмитрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЕК "Одесаобленерго", Виконавчий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.11.2015 3 роки 

9) Опис 

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа не є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж 

роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 

заступник фiнансового директора, виконавчий директор. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, технiчний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гончаров Вячеслав Данилович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЕК"Херсонобленерго", перший заступник технiчного директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.09.2016 3 роки 

9) Опис 

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж 

роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду першого 

заступника техничного директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, начальник фiнансового вiддiлу 

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 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", начальник вiддiлу тарифної полiтики 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Положення про посадових осiб 

органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж 

роботи 43 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду начальника 

фiнансового вiддiлу. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, Директор з питань безпеки 

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 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Служба в УМВС України в Херсонськiй областi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

До припинення повноважень з 21.09.2016р., член правлiння дiяв згiдно Статуту, Положення про 

Правлiння та Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". 

Посадова особа не обiймала нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член правлiння 

отримував винагороду згiдно контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником 

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

не мала. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала 

посаду директора з питань безпеки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, Технiчний директор 

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 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", перший заступник технiчного директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 3 роки 

9) Опис 

До припинення повноважень з 29.06.2016 р., член правлiння дiяв згiдно Статуту, Положення про 

Правлiння та Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". 

Посадова особа не обiймала нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член правлiння 

отримував винагороду згiдно контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником 

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

не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала 

посаду технiчного директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Федорко Анастасiя Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу фiнансового монiторингу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Голова Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" .Посадова особа є акцiонером Товариства, отримує винагороду за виконання 

роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Голови 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. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв 

посадова особа обiймала посаду директора економiчного департаменту. Голова Ревiзiйної комiсiї 

обiймає посаду директора 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Качура Олена Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної 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)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «УIФК», головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" . Посадова особа не є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом 

останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера. Член Ревiзiйної 

комiсiї 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

4) рік народження** 



1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП «Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та 

фiнансiв 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" . Посадова особа не є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом 

останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: економiст 1 категорiї вiддiлу 

органiзацiї збору коштiв, економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту 

економiки та фiнансiв. Член Ревiзiйної комiсiї обiймає посаду фахiвеця 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», фахiвець iз зв’язкiв з громадськiстю та пресою 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 



9) Опис 

Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" . Посадова особа не є акцiонером Товариства, 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. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом 

останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду провiдного фахiвця вiддiлу по роботi з 

персоналом. Член Ревiзiйної комiсiї 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», головний фахiвець управлiння економiчної безпеки 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.03.2016 3 роки 

9) Опис 

До дострокового припинення повноважень з 24.11.2016р., Член Ревiзiйної комiсiї дiяв згiдно 

Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" . Посадова особа не 

була акцiонером Товариства, отримувала 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 

мала. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала 

наступнi посади: головний фахiвець управлiння економiчної безпеки, головний фахiвець 

аналiтичного вiддiлу 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. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової 

ради 

Лавренко Микола 

Миколайович  
2 0.000001 2 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Наглядової 

ради 

Судак Iгор Олександрович 
 

2 0.000001 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Санченко Юрiй 

Миколайович  
2 0.000001 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Соловйов Юрiй Юрiйович 
 

91 0.000051 91 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Луценко Iван Васильович 
 

2 0.000001 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Сурядний Вiктор 

Миколайович  
2 0.000001 2 0 0 0 

Член 

правлiння  
Резнiк Анатолiй Павлович 

 
12 0.000007 12 0 0 0 

Член 

правлiння  

Гончаров Вячеслав 

Данилович  
3000 0.001677 3000 0 0 

 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Федорко Анастасiя 

Миколаївна  
100 0.000056 100 0 0 0 

Усього 3207 0.001793 3207 0 0 0 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ВС 

Енерджi Iнтернейшнл 

Україна" 

33947089 

01004 Україна Київська 

Шевченкiвський м.Київ 

Бульвар Т.Шевченка/вул. 

Пушкiнська,буд.5-7/29 

169076806 94.5117 95.1003 169076806 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 169076806 94.5117 94.1003 169076806 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
30.03.2016 

Кворум 

зборів** 
95.10 

Опис 

Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiдбулися 30.03.2016 р.  

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх 

уповноважених представникiв 30.03.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час 

закриття реєстрацiї реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 8 акцiонерiв та їх уповноважених 

представникiв, що безпосередньо або на пiдставi довiреностей представляють iнтереси власникiв 

простих iменних акцiй, з яких 6 осiб, якi володiють 7 328 не голосуючих простих iменних акцiй та 2 

особи, якi сукупно володiють 169 077 806 голосуючих простих iменних акцiй, що становить 95,10 % 

загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi прийнятi для визначення кворуму. 

Нагляд за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям 

пiдсумкiв голосування здiйснювали представники Пiвденно -Українського територiального 

управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Н.М.Гонтар i I.О.Зарова 

(Повiдомлення про призначення представникiв Комiсiї вiд 10.03.2016 р. № 02/22/255). Порушень при 

реєстрацiї акцiонерiв не виявлено. 

На чергових Загальних зборах акцiонерiв був запропанований наступний порядок денний:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(далi – Товариства), припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Товариства. 

2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 

4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради Товариства. 

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 

8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової 

ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової 

ради. 

11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

14. Про схвалення та/або вчинення правочинiв. 

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що 

укладений/укладенi з ПАТ «Альфа-Банк». 

16. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 

17. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 

По усiх питаннях порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – 

один голос. Голосування за усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. 

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О З Г Л Я ДУ П И Т А Н Ь П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О 

- Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Дергiльов Юрiй Iванович, члени 

лiчильної комiсiї: Каленiченко Олена Леонiдiвна, Бирук Тетяна Борисiвна, Голiнько Олена 

В’ячеславiвна, Землянська Надiя Федорiвна. 

2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Дергiльов Юрiй 

Iванович, члени лiчильної комiсiї: Каленiченко Олена Леонiдiвна, Бирук Тетяна Борисiвна, Голiнько 

Олена В’ячеславiвна, Землянська Надiя Федорiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 



Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – члена Правлiння Резнiка Анатолiя Павловича, 

секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – начальника тендерного вiддiлу Бєляєву Свiтлану 

Анатолiївну, рекомендованих рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 63 вiд 01 лютого 

2016 р.). 

2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: 

• для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» – до 

20 хвилин; 

• для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;  

• усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) 

акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; 

• вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 

3. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням голови Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

4. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв 

самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по третьому питанню порядку денного: 

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по п"ятому питанню порядку денного: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2015 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї 

щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк затвердити. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 



ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по шостому питанню порядку денного: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 

власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по сьомому питанню порядку денного: 

У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2015 роцi, прибуток за 

2015 рiк не розподiляти та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по дев"ятому питанню порядку денного: 

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

1) Лавренка Миколу Миколайовича; 

2) Судака Iгоря Олександровича; 

3) Лiтягу Владислава Анатолiйовича; 

4) Соловйова Юрiя Юрiйовича; 

5) Санченка Юрiя Миколайовича; 

6) Луценка Iвана Васильовича; 

7) Сурядного Вiктора Миколайовича. 

Результати голосування: 

Загальний перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 

приймали участь у кумулятивному голосуваннi 

Лавренко Микола Миколайович 169083806 голосiв 

Судак Iгор Олександрович 169076806 голосiв 

Лiтяга Владислав Анатолiйович 169076806 голосiв 

Соловйов Юрiй Юрiйович 169076806 голосiв 

Санченко Юрiй Миколайович 169076806 голосiв 

Луценко Iван Васильович 169076806 голосiв 

Сурядний Вiктор Миколайович 169076806 голосiв 

- Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 

Товариства. 



2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити 

вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати 

дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 

Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 

1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

1) Федорко Анастасiю Миколаївну; 

2) Качуру Олену Миколаївну; 

3) Кудiнову Олену Вiкторiвну; 

4) Вакулiч Тетяну Олександрiвну; 

5) Ахадова Аледдiн Ханвердi огли. 

Результати голосування: 

Загальний перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що 

приймали участь у кумулятивному голосуваннi 

Федорко Анастасiя Миколаївна 169081806 голосiв 

Качура Олена Миколаївна 169076806 голосiв 

Кудiнова Олена Вiкторiвна 169076806 голосiв 

Вакулiч Тетяна Олександрiвна 169076806 голосiв 

Ахадов Аледдiн Ханвердi огли 169076806 голосiв 

- Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

2. Розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї Товариства встановити 

вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по чотирнадцятомому питанню порядку денного: 

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом 

одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при 



обов’язковому попередньому погодженнi iз наглядовою радою Товариства; 

- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., 

при обов’язковому попередньому погодженнi iз наглядовою радою Товариства; 

1.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його 

тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою 

Товариства) на пiдписання вiд iменi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинiв в рамках 

встановленої граничної вартостi. 

2.1. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж 

ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов’язаннями 

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за 

Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. 

2.2. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» 

(ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов’язаннями ПАТ 

«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362 ) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про 

вiдкриття кредитної лiнiї № 16-В/09 вiд 25.05.2009р. 

2.3. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 01-В/11 вiд 

28.01.2011р., ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

2.4. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначити iстотнi 

умови Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, Договорiв поруки та Договору 

застави (в тому числi, щодо актуалiзацiї перелiку заставного майна), при цьому: 

- загальний розмiр зобов’язань (розмiр основної заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв, без 

урахування можливого збiльшення розмiру процентної ставки на умовах Договорiв про вiдкриття 

кредитних лiнiй, та штрафних санкцiй, передбачених Договорами про вiдкриття кредитних лiнiй) по 

Договорам про вiдкриття кредитних лiнiй, зазначених в пунктах 2.1-2.3 питання 14 порядку денного, 

не повинен перевищувати 160 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi; 

- залишкова балансова вартiсть заставного майна в момент укладення вiдповiдних Додаткових угод до 

Договору застави не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

2.5. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначити та змiнювати решту 

умов Додаткових угод до дiючих Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, Договорiв поруки та 

Договору застави та пiдписати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до них. 

3.1. Затвердити Договiр вiд 05.10.2015р. про внесення змiн до Договору поруки № 56ВД/П-01 вiд 

26.11.2009р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК». 

3.2. Затвердити Договiр вiд 05.10.2015р. про внесення змiн до Договору поруки № 57ВД/П/01 вiд 

26.11.2009р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК». 

3.3. Попередньо схвалити внесення змiн у Договiр поруки № 56ВД/П-01 вiд 26.11.2009р., договiр 

поруки 57ВД/П/01 вiд 26.11.2009р., що укладенi мiж ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов’язковому 

попередньому погодженнi з Наглядовою радою Товариства. 

3.4. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначити iстотнi 

умови Договорiв про внесення змiн до Договорiв поруки. 

3.5. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту 

умов Договорiв про внесення змiн до Договорiв поруки та пiдписати всi, пов’язанi з цими змiнами 

правочини. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (94,51232745 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв вiд 

загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв). 

- Прийнятi рiшення по п"ятнадцятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 12-П/13 вiд 

26.02.2013 року (надалi – Договiр поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 

зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалi – Боржник 1) перед Публiчним акцiонерним товариством 

“Альфа-Банк” (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 

2012 року (надалi - Кредитний договiр 1), у зв’язку iз збiльшенням строку дiї кредитної лiнiї, вiдкритої 

Боржнику 1 вiдповiдно до Кредитного договору 1, не бiльше нiж до «01» грудня 2018 року (включно), 

збiльшенням розмiру процентiв за користування кредитною лiнiєю до розмiру, що не перевищує 13 % 

(тринадцять вiдсоткiв) рiчних в доларах США, до розмiру, що не перевищує 13 % (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, встановленням комiсiї за управлiння Кредитною лiнiєю, розмiр, строк та графiк 



сплати якої буде передбачений у Кредитному договорi 1. 

Крiм того надати згоду на внесення вiдповiдних змiн до Договору поруки та на забезпечення 

Договором поруки виконання у повному обсязi зобов’язань: 

– ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ» (надалi – Боржник 2) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 

24.01.2012 року (надалi - Кредитний договiр 2), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє/вiдкрив 

Боржнику 2 вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю з наступними умовами: лiмiт кредитної 

лiнiї не бiльше нiж сума, що еквiвалентна 65 000 000,00 (Шiстдесят п'ять мiльйонiв,00) гривень, з 

можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро, строк дiї 

кредитної лiнiї - не бiльше нiж до «01» грудня 2018 року (включно), розмiр процентiв за користування 

кредитною лiнiєю не бiльше 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних в гривнi, не бiльше 20% (двадцять 

вiдсоткiв) рiчних в доларах США та не бiльше 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних в євро. 

– ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник 3) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №78-МВ/10 

вiд 25.10.2010 року (надалi - Кредитний договiр 3), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє/вiдкрив 

Боржнику 3 вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю з наступними умовами: лiмiт кредитної 

лiнiї не бiльше нiж сума, що еквiвалентна 15 000 000,00 (П'ятнадцять мiльйонiв,00) гривень, з 

можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро, строк дiї 

кредитної лiнiї - не бiльше нiж до «01» грудня 2018 року (включно), розмiр процентiв за користування 

кредитною лiнiєю не бiльше 22% (двадцять два вiдсотки) рiчних в гривнi, не бiльше 22% (двадцять 

два вiдсотки) рiчних в доларах США та не бiльше 22% (двадцять два вiдсотки) рiчних в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитних договорiв 1, 2, 3, в тому числi такi, внаслiдок 

яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не 

виключно, будь-якi змiни Кредитних договорiв 1, 2, 3, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини 

(траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр 

процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки 

(пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржники 1, 2, 3 згiдно з Кредитними 

договорами 1, 2, 3 повиннi сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно з 

договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої 

Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука 

залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржники 1, 2, 3, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржникiв 1, 2, 3 за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, 

безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на будь-яку змiну редакцiї пунктiв Договору поруки, викладених у рiшеннях 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 05.04.2012 р. (витяг з протоколу №16 вiд 05.04.2012р.) та 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.08.2015 р. (протокол №22 вiд 06.08.2015 

р.), та на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржниками 1, 2, 3 своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитних договорiв 1, 2, 3 з 

урахуванням усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитних договорiв 1, 2, 3, 

в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни 

оплати процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або 

строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються 

зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржникiв 1, 2, 3 штраф/пеню та/або 

вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є 

безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Додаткової угоди до Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Додаткову угоду 

вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов договору поруки № 12-П/13 вiд 26.02.2013 

року та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в 

майбутньому. 

5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 

№24/13 вiд 26.02.2013 року (надалi – Договiр застави), укладеного в забезпечення виконання у 

повному обсязi зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалi - Боржник) перед Публiчним акцiонерним товариством “Альфа-

Банк” (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року 

(надалi - Кредитний договiр), у зв’язку iз збiльшенням строку дiї кредитної лiнiї, вiдкритої Боржнику 

вiдповiдно до Кредитного договору, не бiльше нiж до «01» грудня 2018 року (включно), збiльшенням 

розмiру процентiв за користування кредитною лiнiєю до розмiру, що не перевищує 13 % (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних в доларах США, до розмiру, що не перевищує 13 % (тринадцять вiдсоткiв) рiчних, 

встановленням комiсiї за управлiння Кредитною лiнiєю, розмiр, строк та графiк сплати якої буде 

передбачений у Кредитному договорi. 

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 



змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк користування частиною (траншем) 

Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за 

користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр 

неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з Кредитним 

договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують окремого 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава залишиться 

чинною протягом строку дiї Договору застави рухомого майна №24/13 вiд 26.02.2013 року, а Банк 

буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з 

урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими 

кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

7. Надати згоду на будь-яку змiну редакцiї пунктiв Договору застави, викладених у рiшеннi 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.08.2015 р. (Протокол №22 вiд 06.08.2015 

р.), та на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням 

усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 

сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає 

Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за 

Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

8. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Додаткової угоди та пiдписати Додаткову угоду до Договору застави вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни в решту умов Договору застави рухомого майна №24/13 вiд 26.02.2013 року та 

пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в 

майбутньому. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (94,51232745 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв вiд 

загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв). 

- Прийнятi рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного: 

1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новiй редакцiї. 

2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

3. Рiшення про внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» набирає чинностi з 01 травня 2016 

року. 

4. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

та з дня набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту здiйснити всi необхiднi дiї для 

державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

- Прийнятi рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного: 

1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про 

Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в 

новiй редакцiї. 

2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 

Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правлiння 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дiю з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення про Загальнi збори 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про 

Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

ПРОТИ - 0 голосiв ( 0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi 

мають голосуючi ЦП); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, 

якi мають голосуючi ЦП); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0,0 % голосiв акцiонерiв, 

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв, якi мають голосуючi ЦП).  

З усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi, 

порядок денний цим вичерпаний, у зв’язку з чим Загальнi збори акцiонерiв оголошенi закритими. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
21.09.2016 

Кворум 

зборів** 
95.12 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiдбулися 21.09.2016 р.  

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх 

уповноважених представникiв 21.09.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за 

Київським часом. На час закриття реєстрацiї реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 6 (шiсть) 

акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що безпосередньо або на пiдставi довiреностей 

представляють iнтереси власникiв простих iменних акцiй, з яких 3 (три) особи, якi сукупно володiють 

2 164 не голосуючих простих iменних акцiй та 3 (три) особи, якi сукупно володiють 169 114 739 

голосуючих простих iменних акцiй, що становить 95,12 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Нагляд за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям 

пiдсумкiв голосування здiйснювали представники Пiвденно -Українського територiального 

управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Н.М. Гонтар i I.О. Зарова 

(Повiдомлення про призначення представникiв Комiсiї вiд 12.09.2016 р. № 02/27/818). Порушень при 

реєстрацiї акцiонерiв не виявлено. 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв був запропанований наступний порядок денний:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї. 

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

9. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

11. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

12. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

13. Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної 

лiнiї, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК». 

14. Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр поруки та Договiр застави, 

що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК». 



15. Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений з ПАТ 

«СБЕРБАНК». 

По усiх питаннях порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – 

один голос. Голосування за усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. 

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О З Г Л Я ДУ П И Т А Н Ь П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О 

- Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Дергiльов Юрiй Iванович, члени 

лiчильної комiсiї: Каленiченко Олена Леонiдiвна, Радченко Денис Костянтинович, Нiколаєва Каролiна 

Вiкторiвна. 

2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Дергiльов Юрiй 

Iванович, члени лiчильної комiсiї - Каленiченко Олена Леонiдiвна, Радченко Денис Костянтинович, 

Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 114 739 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Резнiка Анатолiя Павловича, секретарем Загальних 

зборiв акцiонерiв – Гудим Ольгу Георгiївну, уповноважених рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол вiд 09 серпня 2016 р.). 

2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: 

• для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; 

• усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) 

акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; 

• вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 

3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв акцiонерiв та змiни 

черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 114 739 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по третьому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться 

перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному 

обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з 

умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних 

умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 9 000 000,00 (дев’ять мiльйонiв) доларiв 

США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 



у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 

вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, 

будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно 

з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки, наданої 

Товариством та не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена 

порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства, а 

також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 

до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих 

вище змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться 

перед Банком за виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi 

зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з 

умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних 

умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) 

доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 



вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, 

будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно 

з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки, наданої 

Товариством та не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена 

порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства, а 

також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 

до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих 

вище змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по п"ятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться 

перед Банком за виконання ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi 

зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з 

умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних 

умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) 

доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 

вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, 

будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 



кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно 

з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки, наданої 

Товариством та не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена 

порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства, а 

також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 

до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих 

вище змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по шостому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться 

перед Банком за виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi 

зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з 

умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних 

умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть 

мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах 

США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 

вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, 

будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 



Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно 

з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки, наданої 

Товариством та не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена 

порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства, а 

також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 

до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих 

вище змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по сьомому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться 

перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi 

зобов’язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з 

умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних 

умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) доларiв 

США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 

вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, 

будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, 

збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) 

кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 

винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно 

з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки, наданої 

Товариством та не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена 



порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед 

Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 

вiдповiдальностi Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не 

обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства, а 

також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 

до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих 

вище змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких 

лiнiй електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату 

прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень (надалi – Договiр 

застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ 

«ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про 

вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 

вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 9 000 000,00 (дев’ять мiльйонiв) доларiв 

США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 

змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування 

частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр 

процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або 

розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують 

додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава 

залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких 

майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана 



згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 

нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих вище 

змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по дев"ятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких 

лiнiй електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату 

прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень (надалi – Договiр 

застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ 

«ЕК «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про 

вiдкриття кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 

вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) доларiв 

США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 

змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування 

частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр 

процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або 

розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують 

додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава 

залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких 

майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана 

згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 



майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 

нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих вище 

змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких 

лiнiй електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату 

прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень (надалi – Договiр 

застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 

вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв) 

доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 

змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування 

частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр 

процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або 

розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують 

додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава 

залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких 

майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана 

згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 



сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 

нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих вище 

змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких 

лiнiй електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату 

прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень (надалi – Договiр 

застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ 

«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 

вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв) 

доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 

змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування 

частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр 

процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або 

розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують 

додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава 

залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких 

майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана 

згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 



збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 

дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 

нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих вище 

змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 

1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких 

лiнiй електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату 

прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень (надалi – Договiр 

застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалi – Боржник) у повному обсязi зобов’язань за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї (надалi – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику 

вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї – еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть 

мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах 

США та євро;  

- строк дiї кредитної лiнiї – не бiльше нiж по «01» лютого 2021 року (включно); 

- надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр 

лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї 

укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять 

вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не 

перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та 

у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, 

наданою в євро. 

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 

змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування 

частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр 

процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або 

розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з 

Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують 

додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава 

залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких 

майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана 

згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 

Боржником своїх обов’язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх 

майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 

виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 

строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 

сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або 

встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 

штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитним договором та/або 

збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не 

пiзнiше нiж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком 



дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також 

вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до 

нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв’язку з внесенням перерахованих вище 

змiн до Кредитного договору. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року, та/або будуть реалiзованi у строк 

по 01.04.2017р., у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р., укладений 

мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

2. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати iстотнi умови 

Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, що будуть укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» 

у строк по 01.04.2017р., при цьому загальний розмiр зобов’язань (розмiр основної заборгованостi та 

нарахованих вiдсоткiв, без урахування можливого збiльшення розмiру процентної ставки на умовах 

Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, та штрафних санкцiй, передбачених Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання 

порядку денного, не повинен перевищувати 160 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

3. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Додаткових угод до дiючого Договору про вiдкриття кредитної лiнiї та пiдписати пов’язанi з цими 

змiнами всi додатковi угоди до нього. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного: 

1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року, та/або будуть реалiзованi у строк 

по 01.04.2017 р., у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж ПАТ «СБЕРБАНК» 

(ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов’язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про 

вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012 р. 

2. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати iстотнi умови 

Додаткових угод до Договору поруки та Договору застави (в тому числi, щодо актуалiзацiї перелiку 

заставного майна), що будуть укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» у строк по 01.04.2017р., при цьому: 

- загальний розмiр зобов’язань (розмiр основної заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв, без 

урахування можливого збiльшення розмiру процентної ставки на умовах Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї, та штрафних санкцiй, передбачених Договором про вiдкриття кредитної лiнiї) за 

Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання порядку денного, не 

повинен перевищувати 160 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi; 

- залишкова балансова вартiсть заставного майна в момент укладення вiдповiдних Додаткових угод до 

Договору застави не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

3. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 



Додаткових угод до дiючих Договору поруки та Договору застави та пiдписати пов’язанi з цими 

змiнами всi додатковi угоди до них. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).  

- Прийнятi рiшення по п"ятнадцятому питанню порядку денного: 

1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року, та/або будуть реалiзованi у строк 

по 01.04.2017 р., у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», за зобов’язаннями ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 

23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 

25.05.2009 р.  

2. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати iстотнi умови 

Додаткових угод до Договору поруки, що будуть укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» у строк по 

01.04.2017р., при цьому загальний розмiр зобов’язань (розмiр основної заборгованостi та нарахованих 

вiдсоткiв, без урахування можливого збiльшення розмiру процентної ставки на умовах Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї, та штрафних санкцiй, передбачених Договором про вiдкриття кредитної 

лiнiї) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання порядку 

денного, не повинен перевищувати 160 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

3. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 

Додаткових угод до дiючого Договору поруки та пiдписати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi 

угоди до нього. 

Результати голосування: 

ЗА - 169 077 806 голосiв (99,978160981% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

ПРОТИ - 36 933 голосiв (0,021839019 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 

Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). 

З усiх питань, запропонованих у порядку денному позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, рiшення 

прийнятi, порядок денний цим вичерпаний, у зв’язку з чим позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 

оголошенi закритими. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31810610 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№263431 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон /044/494-43-73 

Факс 494-43-73 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надання депозитарних послуг згiдно договору вiд 03.08.2010р.,  

Договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд 

14.12.2015р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА 

МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20064500 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№581146 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПАРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.04.2011 

Міжміський код та телефон /044/ 490-57-86 

Факс 490-57-88 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку  

Опис Договiр про внесення ЦП до бiржового реєстру № 29257 вiд 

25.04.2012р.; 

Надання послуг вiдповiдно договору №42244 вiд 18.06.2014р.. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ"ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 01032 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ бульвар 

Шевченка,37/122 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№594446 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012 

Міжміський код та телефон /044/492-18-18 

Факс 492-18-18 

Вид діяльності Послуги iз страхування 

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

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та 

страхування КАСКО згiдно договорiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул.Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Закон про депозитарну систему 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон /044/377-70-16 

Факс 591-04-04 

Вид діяльності Управлiння фiнансовими ринками 

Опис Депозитарнi послуги згiдно договору № ОВ-1159/40192 вiд 

31.10.2013р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "СВIТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23527046 

Місцезнаходження 01133 Україна Київська Печерський м. Київ Кутузова, буд. 13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2158 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон 067-355-66-77 

Факс 067-355-66-77 

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

питань оподаткування 

Опис Договiр на надання аудиторських послуг б/н вiд 25 сiчня 2016 р. 

Термiн проведення аудиту з 25.01.2016 р. – 12.02.2016 р.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Альфа Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 



Код за ЄДРПОУ 23494714 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Десятинна,буд.4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263381 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон /044/ 499-44-29 

Факс 490-46-80 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах №З-621/51167 

вiд 25.03.2016р. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 2016 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". 

Згiдно Протоколу № 74 Засiдання Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вiд 29.04.2016 року,було ухвалено: "Виключити акцiї 

простi iменнi ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" з бiржового реєстру (другого рiвня лiстингу) та залишити акцiї простi iменнi ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi цiннi папери" до 29.04.2017 

року (включно)". 

  



XI. Опис бізнесу 

Товариство засноване без обмеження строку його дiяльностi. 

До 1958 року електромережi та енергозбут входили до складу паротурбiнної електростанцiї . Пiсля 

закриття станцiї вони на правах цеху увiйшли до складу Херсонського енергокомбiнату, 

утвореного на базi Херсонської ТЕЦ. У 1958-1959 роках енергокомбiнат входив до енергетичного 

управлiння Херсонського раднаргоспу. 

У лютому 1960 року створене районне енергетичне управлiння РЕУ „Херсоненерго”. До його 

енергозбуту входили Миколаївське обласне вiддiлення енергозбуту, районнi та мiжрайоннi 

вiддiлення в Херсонськiй i Миколаївськiй областях. 

22 жовтня 1960 року наказом по РЕУ „ Херсоненерго” утворен Херсонський мережевий район, 

який прийняв на баланс комунальнi електричнi мережi в областi. 

З 1964 року Херсонське пiдприємство електричних мереж входило до енергетичної системи РЕУ 

„Одесаенерго”, в м.Каховка було створено район електричних мереж. Наказом ВЕО 

„Одесаенерго” з 1 липня 1976 року в Херсонськiй областi створенi два пiдприємства електричних 

мереж: 

- Херсонське комплексне пiдприємство електричних мереж; 

- Новокаховське комплексне пiдприємство електромереж. 

З цими пiдприємствами злилося Херсонське обласне пiдприємство сiльських електричних мереж. 

30 липня 1981 року лiквiдовано Херсонське обласне вiддiлення енергозбуту i пiдпорядковано 

Херсонському i Новокаховському пiдприємствам електричних мереж. 

Наказом Мiнiстерства енергетики України вiд 21 квiтня 1995 року № 80 на базi Херсонського 

пiдприємства електричних мереж створено Державне енергопостачальне пiдприємство 

„Херсонобленерго”. 

Нинiшнiй етап розвитку енергопостачального пiдприємства розпочався в 1995 роцi (Указ 

Президента України вiд 04.04.95 р. № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному 

комплексi України"). 

За перiод вiд виходу вищевказаного указу по нинiшнiй час пiдприємство пройшло наступнi етапи 

розвитку, в яких змiнювалась назва, органiзацiйно-правова форма та форма власностi: 

I етап: Вiдособлений структурний пiдроздiл в Херсонськiй областi ВЕО "Одесаенерго" (до 

21.04.95р.) 

II етап: Створення Державного енергопостачального пiдприємства "Херсонобленерго" (Наказ 

Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України (про створення) вiд 21.04.95 р. № 80). 

III етап: Створення Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї "Херсонобленерго" (Наказ 

Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї вiд 11.08.95 р. № 148). 

IV етап: Перетворення Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї "Херсонобленерго" у 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" (Протокол 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.12.98 р. № 1). Вiдбулась змiна форми власностi: з державної на 

колективну (приватну) та органiзацiйно-правової форми: з державного пiдприємства на вiдкрите 

акцiонерне товариство. 

10.01.97 Зареєстровано випуск акцiй ДАЕК "Херсонобленерго" на суму 23 743 760 грн. 

28.05.01 Держава продала на конкурсi 65% акцiй Статутного фонду ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", 

якi їй належали, Словацькому пiдприємству “Vychodoslovenske energetike zavody”, s.p. Kosice. 

Закiнчення приватизацiї ВАТ „ЕК „Херсонобленерго”. Наказ Фонду державного майна України 

вiд № 1230 вiд 11.07.2001р. 

V етап: Загальними зборами акцiонерiв ВАТ „ЕК „Херсонобленерго”, якi вiдбулися 17 березня 

2011 р., прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного 

товариства „Енергопостачальна компанiя „Херсонобленерго” на Публiчне акцiонерне товариство 

„Енергопостачальна компанiя „Херсонобленерго”. 

Станом на 01.01.2016р. Статутний капiтал складає 44 723 760 гривень. 

- Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 

iнтересах акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової 

вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. 



Протягом 2016 року значних змiн в господарськiй дiяльностi товариства не вiдбувалося. 

Фiнансово-економiчний стан товариства у звiтному перiодi залишався складним. При цьому до 

внутрiшнiх проблем, якi компанiя все-таки долає з позитивною динамiкою, додалися i зовнiшнi 

проблеми, що пов’язанi з фiнансовою кризою в державi. 

Незважаючи на стабiльну, самовiддану i професiйну дiяльнiсть колективу товариства результати 

його фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi виявилися вiд'ємними - збиток 77 685 

тис. грн.  

Основними причинами цього була нестабiльна фiнансова ситуацiя в державi, що призвело до 

падiння курсу гривнi, нестабiльностi на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсiв, рiзке 

зростання вартостi робiт та комплектуючих при обслуговуваннi, ремонтах та будiвництвi об'єктiв 

в електричних мережах товариства.  

  

Станом на 01.01.2016 р. структурно ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" складається з розташованих в м. 

Херсонi: апарату управлiння (до складу якого входять вищий керiвний склад, служби, вiддiли, 

консультацiйний центр по роботi iз споживачами електроенергiї, учбовий комбiнат); Херсонських 

мiських електричних мереж; Херсонського мiжрайонного вiддiлення енергозбуту та розташованi 

по районам областi 11 районiв збуту електроенергiї та електричних мереж. Функцiональним 

призначенням структурних пiдроздiлiв, є виконання поставлених завдань по окремому напрямку. 

До фiлiй ПАТ "ЕК Херсонобленерго" належать: 

- Херсонське мiжрайонне вiддiлення енергозбуту Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 38151729, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5; 

- Херсонськi мiськi електричнi мережi Публiчного акцiонерного товариства “Енергопостачальна 

компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 24104112, адреса (юридична, мiсцезнаходження): 

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Робоча, 82 б., та розташованих по районам областi 11 районiв 

збуту електроенергiї та електричних мереж (РЕЗ i ЕМ) а саме: 

- Високопiльський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 25644856, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 74000, Херсонська обл., смт. Високопiлля, вул. Гагарiна, 19; 

- Голопристанський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 25826391, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 263; 

- Скадовський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 24950261, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Курортна, 8а; 

- Олешкiвський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 25652927, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 75100, Херсонська обл., м. Олешки, вул. Литвинова, 83; 

- В. Лепетиський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” (до складу входить В.Рогачицьке вiддiлення), 

код ЄДРПОУ 24950404, адреса (юридична, мiсцезнаходження): Україна, 74500, Херсонська обл., 

смт. В.Лепетиха, вул. Чкалова, 1; 

- Генiчеський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 24950545, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 75500, Херсонська обл., м. Генiчеськ, вул. Гоголя, 201; 

- Каховський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” (до складу входить Горностаївське вiддiлення), 

код ЄДРПОУ 24950611, адреса (юридична, мiсцезнаходження): Україна, 74800, Херсонська обл., 

м. Каховка, вул. Панкеївська, 104; 

- Iванiвський РЕЗ i ЕМ район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного 

товариства “Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” (до складу входить Н. Сiрогозьке 

вiддiлення), код ЄДРПОУ 21304431, адреса (юридична, мiсцезнаходження): Україна, 75400, 



Херсонська обл., смт. Iванiвка, вул. Українська, 4; 

- Новотроїцький район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 24953229, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 75300, Херсонська обл., смт. Новотроїцьке, вул. Ленiна, 178; 

- Новокаховський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго”, код ЄДРПОУ 24948713, адреса (юридична, 

мiсцезнаходження): Україна, 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Французька, 6-а; 

- Чаплинський район енергозбуту i електричних мереж Публiчного акцiонерного товариства 

“Енергопостачальна компанiя “Херсонобленерго” (до складу входить Каланчацьке вiддiлення), 

код ЄДРПОУ 24952225, адреса (юридична, мiсцезнаходження): Україна, 75200, Херсонська обл., 

смт. Чаплинка, вул. Франка, 2є. 

Метою (мотивом) створення фiлiй є передача та постачання електричної енергiї в межах 

адмiнiстративних районiв Херсонської областi. 

До основних функцiй фiлiй, вiдповiдно до положень, належить: 

1. Забезпечення експлуатацiї i ремонтне обслуговування закрiпленого РЕЗ i ЕМ обладнання i 

електричних мереж згiдно з планами, графiками i вимогами нормативно - технiчної документацiї 

та чинного законодавства України; 

2. Виконання заходiв по забезпеченню надiйної та безаварiйної роботи обладнання i електричних 

мереж для безперебiйного забезпечення споживачiв електроенергiєю; 

3. Запобiгання та лiквiдацiя аварiй та вiдмов в роботi обладнання i електричних мереж. 

Проведення аналiзу причин їх виникнення. Прийняття участi в комiсiї з розслiдування цих причин. 

Розробка й виконання протиаварiйних заходiв; 

4. Забезпечення оперативно-диспетчерського управлiння електричними мережами, дотримання 

заданих режимiв енергоспоживання, своєчасне надання заявок на виведення обладнання в ремонт, 

органiзацiю усунень аварiйних ситуацiй в електромережах. Приймання заходiв по зменшенню 

часу вiдключення споживачiв в аварiйних ситуацiях. Проведення облiку i усунення дефектiв на 

обладнаннi та в електричних мережах; 

5. Забезпечення повного збору коштiв за спожиту електроенергiю, нараховану споживачам на 

пiдставi предмету та умов визначених в договорах та iнших нарахувань згiдно з цими договорами 

(пенi, iнфляцiї, 3% рiчних, надбавок, актiв порушення ПКЕЕ та iн.). 

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств. 

  

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 12 мiсяцiв 2016 року склала 2555 осiб, 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 12 мiсяцiв 

2016 року склала 18 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" за 12 

мiсяцiв 2016 року склав 241 563,5 тис.грн.. 

Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у 2016 роцi в 

порiвняннi з 2015 роком збiльшилась на 41 %. Пiдвищення вiдбулося в основному за рахунок 

заохочення i стимулювання працiвникiв Товариства до кращих кiнцевих результатiв роботи. З 

метою посилення матерiальної зацiкавленостi працiвникiв Товариства дiяли такi системи 

премiювання, як: «Премiювання за основнi результати виробничо-господарської дiяльностi 

працiвникiв», «Премiювання працiвникiв ПАТ«ЕК«Херсонобленерго» згiдно з сплаченими 

актами, складеними у випадках виявлення порушень правил користування електричною енергiєю 

споживачами», «Премiювання працiвникiв ПАТ«ЕК«Херсонобленерго» за виконання особливо 

важливих виробничих завдань», «Положення про виплату надбавок за високi досягнення в працi 

та високу професiйну майстернiсть працiвникам ПАТ«ЕК«Херсонобленерго».  

У 2016 роцi заборгованостi у Товариствi по заробiтнiй платi не було. ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго» протягом року витримувало мiнiмальнi гарантiї на рiвнi законодавчо 

встановленого розмiру прожиткового мiнiмуму на одну працездатну особу у розрахунку на мiсяць 

на вiдповiдний рiк. Оплата працi працiвникiв здiйснювалась в перешечерговому порядку.  

Слiд визнати, що бiльш вагоме пiдвищення заробiтної плати i пiдтримання її на належному рiвнi 

напряму залежить вiд подальшого полiпшення результатiв дiяльностi Товариства, а також 



економiчного стану господарського комплексу Херсонської областi та полiтичної стабiльностi в 

країнi в цiлому. В умовах ринкової конкурентної економiки необхiдно розробляти такi системи 

оплати працi, якi забезпечували б достойний рiвень життя i безпосередньо орiєнтували б робiтника 

на рiст продуктивностi працi. 

Враховуючи кризову ситуацiю в країнi, кадрова полiтика на пiдприємствi була спрямована таким 

чином, аби максимально зберегти високопрофесiйний склад працiвникiв. Так, станом на 

01.01.2017 чисельнiсть працiвникiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» склала 2644 чоловiк, що на 38 

чоловiк бiльше в порiвняннi з початком 2016 року. 

Загальний вiдсоток плинностi кадрiв у 2016 роцi склав 8,3%.  

У звiтному роцi в товариствi придiлялась велика увага процесу пiдготовки, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї та навчання персоналу. 

Так, у Навчально-курсовому комбiнатi товариства пройшли пiдготовку та перепiдготовку - 866 

працiвникiв.  

Пiдвищили квалiфiкацiю у вищих навчальних закладах працiвникiв товариства.  

Пiдвищили квалiфiкацiю у загальноосвiтних навчальних закладах рiзних типiв за договорами 72 

працiвникiв товариства. 

Протягом 2016 року у компанiї проводилась планова робота з охорони працi, яка була спрямована 

на створення безпечних та здорових умов працi працiвникам компанiї у вiдповiдностi з 

державними, галузевими нормативними актами з охорони працi, вiдповiдними розпорядженнями 

по ПАТ „ЕК „Херсонобленерго”.  

У 2016 роцi на охорону працi було витрачено 1 974,849 тис.грн., що складає 1,18% вiд витрат на 

оплату працi за 2016 рiк. 

У 2016 роцi в ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» сталося 4 нещаснi випадки виробничого характеру. 

Коефiцiєнт частоти склав 1,11. Коефiцiєнт важкостi 0,079. Також сталися один випадок за 

висновками комiсiї не пов’язаний з виробництвом.  

Разом з тим на обладнаннi пiдприємства не сталося травмування стороннiх осiб. 

Навчання персоналу проводиться на базi навчально-курсового комбiнату компанiї. На протязi 12 

мiсяцiв 2016 року у НКК ПАТ “ЕК “Херсонобленерго” пiдвищили квалiфiкацiю на курсах 

цiльового призначення та навчально-виробничих семiнарах 866 працiвникiв ПАТ ”ЕК 

”Херсонобленерго” .  

Перевiрка знань керiвного складу пiдроздiлiв та осiб, що органiзовують роботи пiдвищеної 

безпеки, а також первинна перевiрка знань персоналу за участю iнспектора Держпрацi 

проводиться в центральнiй комiсiї компанiї. В 2016 роцi пройшли перевiрку знань з ОП 678 осiб.  

Перевiрка знань iншого персоналу пiдроздiлiв компанiї (ХМВЕ, ХМЕМ, РЕЗ i ЕМ, служб та 

вiддiлiв) здiйснюється в комiсiях цих пiдроздiлiв. В 2016 роцi пройшли перевiрку знань 1122 

особи. 

Забезпеченiсть персоналу спецодягом та спецвзуттям, вiдбувається згiдно норм, якi визначенi в 

додатку до колективного договору. Забезпеченiсть персоналу основними видами засобiв 

iндивiдуального захисту становить 100%. 

Протягом 2016 року службою охорони працi року було виконано 64 оперативних та 3 

комплексних перевiрок стану ОП та ПБ у пiдроздiлах компанiї, пiд час яких виявлено 365 

порушень та недолiкiв у роботi, якi були усунутi в установленi термiни. 

  

Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 

  

У 2011 роцi товариством укладено договiр про спiльну дiяльнiсть. Сторони договору: ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «Кiровоградобленерго», ТОВ «ВС 

Енерджi Iнтернейшнл Україна», ВАТ «ЕК «Одесаобленерго». Сума вкладу ПАТ «ЕК 

«Херсонобленерго» станом на 31.12.2016 року складає 6 404 613,33 грн.. Спiльна дiяльнiсть 

проводиться з метою реалiзацiї проекту щодо впровадження корпоративної автоматизованої 

системи управлiння пiдприємством та групи пiдприємств. 



Кiнцевим результатом спiльної дiяльностi є корпоративна автоматизована система управлiння 

пiдприємством та груп пiдприємств на платформi MS Axapta або її аналогу з можливiстю 

консолiдацiї необхiдних даних, що включає iнтерфейси взаємодiї з iснуючими ERP-системами, 

корпоративний центр обробки даних та методологiчний центр. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2016 року до компанiї не надходили. 

  

Положенням про облiкову полiтику й органiзацiю бухгалтерського облiку встановлено сукупнiсть 

обраних i застосовуваних способiв i процедур ведення бухгалтерського та податкового облiку в 

енергопостачальнiй Компанiї. 

– Метою облiкової полiтики є забезпечення можливостi надання користувачам фiнансової 

звiтностi правдивої, повної та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан 

Компанiї, про доходи, витрати i способи отримання фiнансових результатiв, про сплату податкiв. 

– Способи ведення бухгалтерського облiку. 

Способи ведення бухгалтерського облiку, встановленi для Компанiї пiд час формування облiкової 

полiтики, застосовуються усiма фiлiями, представництвами та iншими структурними 

пiдроздiлами, незалежно вiд мiсця їх розташування. 

– Критерiй належностi ресурсiв Компанiї до вiдповiдної групи активiв. 

Критерiєм належностi ресурсiв Компанiї до вiдповiдної групи активiв є вартiсний критерiй i 

критерiй тривалостi використання. При цьому критерiй тривалостi використання застосовується 

до визнання активiв оборотними або необоротними: якщо термiн корисного використання 

перевищує 12 мiсяцiв, активи вважаються необоротними, якщо цей термiн не перевищує 12 

мiсяцiв – активи вважаються оборотними. 

- Майно Компанiї . 

Майно Компанiї, передане їй на правах власностi, вiдображається на балансових рахунках. На 

балансових рахунках вiдображається також майно, передане Компанiї за договорами фiнансового 

лiзингу, та об’єкти державної власностi, що не увiйшли до приватизацiйного фонду та щодо яких 

енергопостачальна компанiя є балансоутримувачем. Майно, що не належить Компанiї, але 

тимчасово перебуває у її користуваннi, розпорядженнi або на зберiганнi облiковують на 

позабалансових рахунках. Вiдображається на балансових рахунках та пiдлягає амортизацiї 

вартiсть безоплатно отриманих об'єктiв енергопостачання побудованих споживачами на вимогу 

спецiалiзованих експлуатуючих пiдприємств згiдно з технiчними умовами на приєднання до 

вказаних мереж або об'єктiв. 

– Iнвентаризацiя. 

Термiни проведення iнвентаризацiї: 

– основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв – станом на 01 

листопада поточного року; 

– запасiв – станом на 01 жовтня поточного року; 

– дебiторської i кредиторської заборгованостi – станом на 01 сiчня року, наступного за звiтним. 

– грошових коштiв i грошових документiв в касi – станом на перше число за звiтним мiсяцем 

протягом року; 

– у випадках замiни матерiально-вiдповiдальної особи або виявлення крадiжок i псування 

матерiальних цiнностей – вiдповiдно на час замiни або за фактом настання зазначених подiй. 

Для проведення iнвентаризацiй в Компанiї створюється постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. 

I. ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

Для забезпечення Компанiї необхiдною iнформацiєю про фiнансово-господарську дiяльнiсть, з 

метою оперативного i стратегiчного управлiння та аналiзу в Компанiї встановлюється наступна 

форма органiзацiї господарського облiку: 

Оперативний облiк – щоденне спостереження за процесами i фактами господарської дiяльностi з 

метою швидкого отримання необхiдної iнформацiї для ефективного управлiння Компанiєю, для 

контролю та керiвництва господарськими процесами безпосередньо пiд час їх здiйснення. 



Оперативний облiк ведеться безпосередньо у мiсцях (пiдроздiлах), де вiдбувається здiйснення 

господарських операцiй. 

Статистичний облiк – вивчення i контроль за здiйсненням найбiльш типових господарських 

процесiв, операцiй, а також загальногосподарських подiй. Статистичний облiк дозволяє 

отримувати iнформацiю про продуктивнiсть працi, економiчну ефективнiсть використання активiв 

та iншу iнформацiю для наступного аналiзу дiяльностi. Статистичний облiк не ведеться 

безперервно, але за допомогою визначених показникiв дозволяє узагальнити данi як за Компанiєю 

в цiлому, так i за її окремими пiдроздiлами. 

Бухгалтерський облiк – постiйний, безперервний, суцiльний i достовiрний облiк активiв, капiталу, 

зобов’язань i господарських операцiй, що ведеться на основi первинних документiв i охоплює всю 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї та її пiдроздiлiв. Данi бухгалтерського облiку 

надаються користувачам пiсля закриття звiтного перiоду. 

Податковий облiк – окремий вiд бухгалтерського облiк фiнансово-господарських операцiй 

(зокрема: придбання, продажу, доходiв i витрат), наслiдком яких є виникнення зобов’язань перед 

бюджетом, вiдповiдно до законодавства України про оподаткування. 

Керiвники структурних пiдроздiлiв Компанiї зобов’язанi створити умови для правильного ведення 

бухгалтерського облiку, забезпечити неухильне виконання працiвниками, причетними до 

складання первинних документiв, правомiрних вимог бухгалтерiї щодо дотримання порядку їх 

оформлення та подання до облiку. 

Головний бухгалтер забезпечує дотримання Компанiєю встановлених єдиних методологiчних 

основ бухгалтерського облiку, складання i подання у встановлений термiн фiнансової та 

податкової звiтностi, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку 

всiх господарських операцiй, бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i 

вiдшкодуванням втрат вiд нестач, крадiжок i псування активiв Компанiї, забезпечує перевiрку 

документального оформлення та первинного облiку всiх операцiй в структурних пiдроздiлах 

Компанiї. 

Розпорядження головного бухгалтера щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, 

оформлення первинних документiв в Компанiї є обов'язковими до виконання усiма структурними 

пiдроздiлами на чолi з їх керiвниками, та усiма працiвниками Компанiї. 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї, визначена установчими документами, є звичайною 

дiяльнiстю, яка подiляється на операцiйну, iнвестицiйну i фiнансову. 

Операцiйна дiяльнiсть Компанiї подiляється на основну дiяльнiсть (для здiйснення якої вiдповiдно 

до установчих документiв створена компанiя) та iншу операцiйну дiяльнiсть. 

До основної дiяльностi Компанiї вiдносяться наступнi її види: постачання електричної енергiї за 

регульованими тарифами, передача (транзит) електричної енергiї мiсцевими (локальними) 

електромережами, надання iнших платних послуг, пов’язаних з основною дiяльнiстю. Iншi види 

дiяльностi, передбаченi Статутом, вважаються iншою операцiйною дiяльнiстю. 

Надання фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до “Порядку подання фiнансової звiтностi”, 

затвердженого Постановою КМ України вiд 28.02.2000р. №419 та МСФЗ. 

Компанiя вiдображає в бухгалтерському облiку всi господарськi операцiї в системi рахункiв за 

робочим планом рахункiв, створеним на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов’язань, i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 “Про затвердження Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування”. 

Записи операцiй на синтетичних рахунках здiйснюються методом подвiйного запису. Записи на 

позабалансових рахунках здiйснюються без застосування методу подвiйного запису. 

Субрахунки першого та другого порядкiв та аналiтичнi рахунки до них вiдкриваються та 

використовуються Компанiєю виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу i звiтностi. 

Субрахунки, якi не передбаченi Планом рахункiв, затвердженим Наказом Мiнфiну України вiд 

30.11.1999р. №291, вводяться Компанiєю самостiйно зi збереженням номерiв субрахункiв дiючого 

Плану рахункiв. Порядок ведення аналiтичного облiку i кореспонденцiї рахункiв визначається 

“Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй”. У частинi, не визначенiй 



Iнструкцiєю, встановлюються Компанiєю самостiйно з врахуванням норм зазначеної Iнструкцiї, 

Мiждународних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативно-правових актiв, що 

регулюють питання бухгалтерського облiку, а також враховуючи управлiнськi потреби Компанiї. 

Регiстри бухгалтерського облiку, складенi на електронних носiях, повиннi бути роздрукованi та 

пiдписанi виконавцем, з метою забезпечення контролю, не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за 

звiтним. 

Пiдставою для вiдображення в облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують 

факт здiйснення операцiї i повиннi складатися безпосередньо пiд час здiйснення операцiї, або, 

якщо таке неможливо, безпосередньо пiсля її завершення. Для контролю та впорядкування 

обробки первиннi документи необхiдно згруповувати у зведенi облiковi документи або звiти. 

Головний бухгалтер розробляє графiк здавання звiтностi матерiально вiдповiдальними особами та 

документообiгу, який пiдлягає затвердженню керiвником. Затверджений графiк здавання звiтiв та 

документообiгу є обов’язковим до виконання. 

Первинним документом для вiдображення в бухгалтерському та податковому облiку розрахункiв 

за спожиту електроенергiю, нарахування санкцiй, пенi, iнфляцiйних по спожитiй електроенергiї по 

пiдприємству є: 

“Довiдка реалiзацiї по нарахуванню та сплатi за спожиту електроенергiю, реактивну енергiю, 

сплату пенi, понаддоговiрної величини, рiчних, iнфляцiйних”, пiдписана керiвником ХМВЕ, 

начальниками РЕЗ i ЕМ, бухгалтерамим ХМВЕ, РЕЗ i ЕМ 

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та правильнiсть вiдображення даних у “Довiдцi реалiзацiї по 

нарахуванню та сплатi за спожиту електроенергiю, реактивну енергiю, сплату пенi, 

понаддоговiрної величини, рiчних, iнфляцiйних” несуть начальник вiддiлу по роботi з 

юридичними та побутовими споживачами, заступник комерцiйного директора, та комерцiйний 

директор. 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основи складання звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складаеється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше стандарти МСБО та тлумачення Комiтету з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк буде пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть 

дiяльностi Компанiї, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається 

у звичайному порядку. Фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi є необхiдними в тому 

випадку, коли б Компанiя не могла продовжувати свою дiяльнiсть вiдповiдно до припущення про 

безперервнiсть. 

Складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ передбачає, що керiвництво визначає основнi 

показники для оцiнки. Вiд керiвництва також вимагається висловлення професiйних суджень пiд 

час реалiзацiї облiкової полiтики Компанiї. 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Функцiональною валютою дiяльностi Компанiї є українська гривня, оскiльки бiльша частина 

операцiй Компанiї здiйснюється та оцiнюється в гривнях. 

Операцiї в iноземнiй валютi перерахованi у функцiональну валюту з використанням обмiнного 

курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вiдображенi в iноземнiй 

валютi, перерахованi за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникли внаслiдок 

перерахунку, вiдображенi як доходи або витрати того перiоду, в якому вони виникли, крiм 

випадкiв, коли вони тимчасово вiднесенi на рахунки капiталу. Немонетарнi активи та зобов'язання 

в iноземнiй валютi, якi вiдображаються за iсторичною собiвартiстю, переведенi у гривнi за 

обмiнним курсом, що дiяв на дату здiйснення операцiї. 

Матерiальнi активи термiном служби бiльше одного року та вартiстю, що не перевищує 2500 

гривень включаються до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв, та облiковуються 

на субрахунку 112 “Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи”. 

Придбанi (створенi) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi 



використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи це немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 

iдентифiкованi. Нематерiальний актив може бути iдентифiкований, якщо вiн: 

– може бути вiдокремлений, тобто є можливiсть вiдокремити або вiддiлити його вiд пiдприємства i 

продати, передати в оренду, надати лiцензiю або обмiняти окремо або разом з вiдповiдним 

контрактом, активом чи зобов'язанням; 

– виник в результатi контрактних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони 

бути переданi або вiдокремленi вiд пiдприємства або вiд iнших прав та зобов'язань. 

Нематерiальнi активи визнаються активами якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх 

економiчних вигiд вiд цих активiв та собiвартiсть таких активiв можна достовiрно оцiнити. 

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. 

Нематерiальнi активи Компанiї розподiляються за такими класами: 

– комп'ютерне програмне забезпечення 

– нематерiальнi активи в процесi розробки 

– iншi нематерiальнi активи 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Нематерiальнi активи, якi мають обмежений перiод корисного використання, пiдлягають 

амортизацiї методом прямолiнiйного списання протягом перiоду вiд 2 до 20 рокiв залежно вiд 

розрахункового строку їх корисного використання. 

Нарахування амортизацiї нематерiального активу починають, коли актив є придатним для 

використання, тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його використання. 

Амортизацiю припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, та 

2) дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. 

Такi нематерiальнi активи щорiчно перевiряються на предмет зменшення корисностi шляхом 

порiвняння суми їх очiкуваного вiдшкодування з сумою балансової вартостi. 

Перiод корисного використання нематерiального активу, який не амортизується, переглядається 

кожного звiтного перiоду з метою визначення, чи зберiгаються подiї та обставини, якi ранiше 

свiдчили про невизначений строк корисного використання такого активу. 

Нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї, перевiряються на предмет зменшення 

корисностi щоразу, коли є свiдчення того, що їх балансова вартiсть може не бути вартiстю 

очiкуваного вiдшкодування. 

Витрати вiд зменшення корисностi визнаються в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 

суму його очiкуваного вiдшкодування. Сумою очiкуваного вiдшкодування є найбiльша iз 

вартостей: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть його 

використання. 

Витрати на дослiдження та розробки 

Нематерiальнi активи можуть надходити в Компанiю внаслiдок придбання, отримання або 

самостiйного створення (внутрiшнього генерування). Проект iз внутрiшнього генерування 

нематерiального активу складається з етапу дослiдження та етапу розробки. 

Будь-якi нематерiальнi активи, що отриманi в результатi дослiдження, не визнаються активами 

Компанiї. Витрати на проведення дослiдження визнаються витратами та вiдображаються у звiтi 

про прибутки та збитки у тому перiодi, в якому вони виникли. 

Нематерiальний актив, який виникає на етапi розробок внутрiшнього проекту, визнається якщо 

Компанiя може продемонструвати: 

– технiчну можливiсть доведення нематерiального активу до стану, придатного для продажу або 

використання, 

– намiр завершити створення нематерiального активу для продажу або використання, 

– здатнiсть використати або продати нематерiальний актив, 

– ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд активу, 

– наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв, необхiдних для завершення розробки 



нематерiального активу, 

– здатнiсть достовiрно оцiнити витрати, пов'язанi з нематерiальним активом в процесi його 

розробки. 

Внутрiшньо генерованi торговi марки, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi 

за своєю суттю об'єкти не визнаються нематерiальними активами, так як витрати на них не можна 

вiдокремити вiд витрат на розвиток бiзнесу в цiлому. 

Внутрiшньо генерований гудвiл не визнається як актив, оскiльки вiн не є ресурсом, який можна 

iдентифiкувати, який контролюється суб'єктом господарювання i який можна достовiрно оцiнити 

за собiвартiстю. 

Зменшення корисностi активiв 

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного 

вiдшкодування. 

На предмет зменшення корисностi перевiряється кожна одиниця активiв. Якщо суму очiкуваного 

вiдшкодування окремого активу визначити неможливо, тодi на зменшення корисностi 

перевiряється найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження 

грошових коштiв внаслiдок безперервного використання. 

Сума очiкуваного вiдшкодування – бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при використаннi. 

Сума, що амортизується – iсторична вартiсть активу або iнша сума, за якою облiковується актив у 

фiнансовiй звiтностi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 

Справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основi цiн активного 

ринку або на основi угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на продаж 

включаються всi додатковi витрати, якi прямо пов'язанi з продажем активу. Якщо справедливу 

вартiсть активу достовiрно оцiнити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування активу 

вважають вартiсть його використання. 

Iндикатором зменшення корисностi вважається будь-який факт того, що дисконтована сума 

надходження грошових коштiв вiд активу виявиться меншою за його балансову (залишкову) 

вартiсть. Iндикаторами зменшення корисностi можуть бути як зовнiшнi, так i внутрiшнi фактори, 

серед яких є: 

– суттєве зменшення ринкової вартостi активу, порiвняно з тим, яке було очiкуваним, 

– негативнi змiни у законодавствi, 

– змiни в ринкових вiдсоткових ставках, 

– змiни у ризиках, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, 

– є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу, 

– грошовi потоки для активу або подальшi кошти, необхiднi для його утримання, iстотно 

перевищують тi, що були попередньо запланованi, 

– грошовi потоки або прибуток вiд активу є iстотно меншими, нiж тi що були попередньо 

запланованi, 

– суттєве зростання запланованого збитку вiд активу. 

У випадку наявностi зазначених або iнших iндикаторiв зменшення корисностi, керiвництво 

Компанiї приймає рiшення про обов'язкове проведення перевiрки активiв на знецiнення. 

Незалежно вiд iснування iндикаторiв зменшення корисностi, щорiчнiй обов'язковiй перевiрцi на 

предмет знецiнення пiдлягають нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання та нематерiальнi активи, якi ще не введенi в експлуатацiю. 

Розрахований збиток вiд зменшення корисностi активу вiдображається як витрати у звiтi про 

прибутки та збитки у поточному перiодi, за винятком випадкiв, коли результат переоцiнки активу 

вiдображається безпосередньо у власному капiталi. Збиток вiд зменшення корисностi 

переоцiненого активу визнається як зменшення вiд переоцiнки, як це передбачено у МСБО 36 

“Зменшення корисностi активiв”. 

Витрати вiд зменшення корисностi активу, визнанi у минулому звiтному перiодi, пiдлягають 

сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного 

вiдшкодування. 

Фiнансовi iнструменти 



Фiнансовi iнструменти Компанiї подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання та 

iнструменти власного капiталу. Компанiя не утримує для продажу та не облiковує похiдних 

фiнансових iнструментiв (форвардних контрактiв, ф'ючерсних контрактiв, опцiонiв, свопiв, 

варантiв тощо). 

Фiнансовими активами Компанiї є: 

– грошовi кошти, 

– iнвестицiї в iнструменти власного капiталу iнших компанiй, 

– угоди, що надають право отримувати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи вiд iнших 

компанiй, 

– угоди, що надають право обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю на потенцiйно 

вигiдних умовах, 

– угоди, розрахунки за якими можуть бути проведенi iнструментами власного капiталу, та якi є 

непохiдними iнструментами. 

Фiнансовi активи Компанiї для оцiнки пiсля первiсного визнання подiляються на такi групи: 

фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у звiтi 

про прибутки та збитки; iнвестицiї, що утримуються до погашення; позики i дебiторська 

заборгованiсть та фiнансовi активи, доступнi для продажу. 

Фiнансовими зобов'язаннями Компанiї є: 

– угоди, що зобов'язують надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншим компанiям, 

– угоди, що зобов'язують обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю на потенцiйно 

невигiдних для Компанiї умовах, 

– угоди, розрахунки за якими можуть бути проведенi iнструментами власного капiталу, та якi є 

непохiдними iнструментами. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї з метою оцiнки пiсля первiсного визнання подiляються на 

фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю та iншi фiнансовi 

зобов'язання. 

Визнання та припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Компанiя проводить 

вiдповiдно до вимог МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та облiк”. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в балансi лише в тому випадку, коли 

Компанiя є стороною угоди щодо таких фiнансових iнструментiв. 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив у випадках коли: закiнчився термiн щодо права на 

грошовi потоки вiд активу; вiдбулася передача фiнансового активу та всiх ризикiв i винагород, 

пов'язаних з володiнням таким активом; було втрачено контроль над таким фiнансовим активом. 

Компанiя припиняє визнавати фiнансове зобов'язання в балансi, коли воно погашене внаслiдок 

того, що виконане, анульоване або термiн його дiї закiнчився. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки 

До групи фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки, належать двi пiдгрупи: фiнансовi активи, класифiкованi 

як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, та фiнансовi активи, утримуванi для 

продажу. 

Група фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки, подiляється на двi пiдгрупи: фiнансовi зобов'язання, 

класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, та фiнансовi зобов'язання, 

утримуванi для продажу. 

Фiнансовi iнструменти, класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю 

Пiд час первiсного визнання Компанiя може визначити, що фiнансовий актив або фiнансове 

зобов'язання завжди буде облiковуватися за справедливою вартiстю (з вiдображенням її змiни у 

звiтi про прибутки та збитки). Будь-якi фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання можуть бути 

первiсно класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, крiм iнвестицiй в 

iнструменти капiталу, якi не мають котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких 

неможливо оцiнити достовiрно. 

Фiнансовi iнструменти, утримуванi для продажу (торговi фiнансовi iнструменти) 



Фiнансовими iнструментами, утримуваними для продажу є фiнансовi активи або фiнансовi 

зобов'язання, якi придбаваються (або створюються) Компанiєю з метою продажу або викупу 

найближчим часом та отримання прибутку за рахунок короткострокового коливання цiни чи 

торгової маржi. 

Фiнансовий iнструмент, що облiковується за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 

у звiтi про прибутки та збитки, первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю переданого (у 

випадку активу) або отриманого (у випадку зобов'язання) за нього вiдшкодування. При цьому 

витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або 

випуском фiнансового iнструменту, що облiковується за справедливою вартiстю, не враховуються 

в сумi первiсного визнання, а визнаються у звiтi про прибутки та збитки. 

Подальша оцiнка таких фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється за 

справедливою вартiстю. Прибуток або збиток, який виникає вiд змiни справедливої вартостi 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. 

Якщо справедливу вартiсть iнструменту власного капiталу, придбаного в iншої компанiї, не можна 

достовiрно визначити – такий фiнансовий актив облiковується за собiвартiстю за вирахуванням 

суми зменшення корисностi. На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне 

свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу може зменшуватися. Якщо таке свiдчення iснує 

– визначається сума очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї та розраховується збиток вiд 

зменшення корисностi. Сумою збитку вiд зменшення корисностi iнвестицiї буде рiзниця мiж її 

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка на подiбний фiнансовий актив (тобто, 

сумою очiкуваного вiдшкодування). Сума збитку вiдображається у складi чистого прибутку або 

збитку за перiод у звiтi про прибутки та збитки. 

Фiнансовi iнструменти, первiсно класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням її змiни у звiтi про прибутки та збитки (тi, що належать до першої 

пiдгрупи фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань), не можуть бути переведенi до iншої 

групи фiнансових iнструментiв. До цiєї групи фiнансових iнструментiв також не можна перевести 

фiнансовi iнструменти з iнших груп, якi пiд час первiсного визнання не були класифiкованi, як 

такi, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням її змiни у звiтi про прибутки та 

збитки. 

Iнвестицiї, що утримуються до погашення 

Непохiднi фiнансовi активи з визначеними платежами та фiксованим строком погашення, якi 

Компанiя має змогу та намiр утримувати до погашення, класифiкуються як iнвестицiї, що 

утримуються до погашення. До цiєї групи Компанiя включає iнвестицiї в борговi iнструменти, та 

не включає iнвестицiї в iнструменти капiталу, оскiльки для них не iснує фiксованого строку 

погашення та визначених платежiв. 

Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до погашення, первiсно оцiнюються за їх справедливою 

вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо 

пов'язанi з придбанням, комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiв та 

iншi витрати. Подальша оцiнка таких iнвестицiй залежить вiд наступної класифiкацiї. 

Iнвестицiї в борговi iнструменти Компанiя здiйснює шляхом придбання облiгацiй iнших компанiй, 

ощадних (депозитних) сертифiкатiв та векселiв. 

Iнвестицiї в борговi iнструменти, що придбанi з метою утримання до погашення, облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. 

Амортизована собiвартiсть – це сума, за якою фiнансовий актив оцiнювали при первiсному 

визнаннi, мiнус виплата основної суми боргу, плюс або мiнус накопичена амортизацiя будь-якої 

рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективної 

ставки вiдсотка та мiнус будь-яке часткове списання (прямо або через застосування рахунку 

резервiв) внаслiдок зменшення корисностi. Для визначення амортизованої собiвартостi 

застосовується метод ефективної ставки вiдсотка. 

Для визначення ефективної ставки вiдсотка керiвництво Компанiї оцiнює грошовi потоки, 

враховуючи всi контрактнi умови фiнансових iнструментiв, крiм майбутнiх кредитних збиткiв. 

Таке обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi 



сторонами контракту, якi є складовою ефективної ставки вiдсотка. 

Прибуток або збиток вiд iнвестицiй в борговi iнструменти, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю, визнається у звiтi про прибутки та збитки тодi, коли припиняється визнання або 

зменшується кориснiсть такого фiнансового активу, а також пiд час амортизацiї. 

На кожну дату балансу керiвництво Компанiї здiйснює перевiрку на предмет, чи iснує об'єктивне 

свiдчення того, що зменшилася кориснiсть фiнансових iнвестицiй в борговi iнструменти. 

Якщо iснує свiдчення того, що зменшилася кориснiсть фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, то сума витрат вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх 

грошових потокiв, дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка (обчисленою при первiсному 

визнаннi) фiнансового активу. При цьому балансова вартiсть фiнансового активу зменшується 

шляхом нарахування резервiв. Сума збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. 

Якщо в наступному звiтному перiодi вiдбувається зменшення витрат вiд зменшення корисностi 

таких фiнансових активiв, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується 

шляхом коригування рахунку резервiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про 

прибутки та збитки. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або 

визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. До них не належать активи: якi 

пiдприємство має намiр продати негайно або найближчим часом; якi класифiковано як утримуванi 

для продажу; якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що облiковуються за 

справедливою вартiстю; та тi, якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що доступнi для 

продажу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, до якої 

додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з 

придбанням. 

Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого 

рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартостi дебiторської заборгованостi. 

На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що 

кориснiсть позик та дебiторської заборгованостi може зменшитися. 

Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi, 

керiвництво Компанiї оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки 

вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi в облiку 

вiдображається шляхом створення резерву сумнiвних боргiв. 

Визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною чи сумнiвною проводиться на пiдставi 

попередньо проведених вiдповiдних претензiйних або iнших процедур з метою погашення такої 

заборгованостi. 

Резерв сумнiвних боргiв нараховується на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо 

керiвництво Компанiї має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини 

дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом. 

Формування (поповнення) резерву сумнiвних боргiв здiйснюється 1 раз на квартал. Нарахування 

резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. 

Порогом суттєвостi для нарахування резерву сумнiвних боргiв на заборгованiсть окремого 

дебiтора є 1000 грн. (окрiм заборгованостi фiзичних осiб за електричну енергiю). 

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв 

зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом 

коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi 

про прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, 

стають платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється. 

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi з балансу Компанiї здiйснюється на пiдставi 

бухгалтерської довiдки, затвердженої Фiнансовим директором. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

Компанiя класифiкує доступними для продажу будь-якi фiнансовi активи, що придбанi з метою 



продажу, та будь-якi iншi фiнансовi активи, якi не класифiкованi як iнша категорiя фiнансових 

активiв - фiнансовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю; iнвестицiї, що 

утримуються до погашення або позики та дебiторська заборгованiсть. 

Фiнансовими активами, що є доступнi для продажу, є активи, якi керiвництво Компанiї має намiр 

утримувати протягом невизначеного термiну часу i якi можуть бути реалiзованi у випадку 

виникнення потреби в оборотних коштах або у випадку змiни вiдсоткових ставок, обмiнних курсiв 

чи ринкових цiн. 

До групи фiнансових активiв, доступних для продажу, Компанiя включає всi iнвестицiї в 

iнструменти капiталу, окрiм тих, що первiсно класифiкованi як такi, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, та окрiм iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. 

До групи фiнансових активiв, доступних для продажу, пiд час первiсного визнання Компанiя може 

вiднести будь-якi фiнансовi активи, за виключенням торгових фiнансових активiв, утримуваних 

для продажу. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу, первiсно оцiнюються та вiдображаються в облiку та 

звiтностi за їх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, тобто додатковi 

витрати, якi безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. 

Подальша оцiнка таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Прибуток або 

збиток, який виникає вiд змiни справедливої вартостi визнається прямо у власному капiталi у 

статтi “Резерв переоцiнки фiнансових активiв” з вiдображенням у звiтi про змiни у власному 

капiталi. 

Якщо зменшення справедливої вартостi фiнансового активу, доступного для продажу, було 

визнано прямо у власному капiталi, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу 

зменшилася, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний прямо у власному капiталi, 

виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку за перiод, навiть якщо 

визнання активу не припинялося. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 

У випадку придбання понад 20% акцiй (часток) iншої компанiї та наявностi суттєвого впливу на 

об'єкт iнвестування, для облiку такої iнвестицiї застосовуються вимоги МСБО 28 “Iнвестицiї в 

асоцiйованi пiдприємства”. 

Асоцiйованим пiдприємством є господарська одиниця, в якiй Компанiя має суттєвий вплив, i яка 

не є нi дочiрнiм, нi спiльним пiдприємством. 

Пiд суттєвим впливом розумiють повноваження iнвестора брати участь у прийняттi рiшень з 

фiнансової та операцiйної полiтики об'єкта iнвестування. Вважають, що iнвестор має суттєвий 

вплив, якщо володiє (прямо або непрямо через дочiрнi пiдприємства) понад 20% прав участi 

об'єкта iнвестування в голосуваннi. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi. 

Метод участi в капiталi – це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за 

собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта 

iнвестування пiсля придбання. Пiсля дати придбання балансова вартiсть iнвестицiї коригується 

(збiльшується або зменшується) на частку iнвестора в прибутках (збитках) та iнших змiнах у 

капiталi асоцiйованого пiдприємства. Виплати (дивiденди), що отриманi або пiдлягають 

отриманню вiд об'єкта iнвестування, зменшують балансову вартiсть iнвестицiї. 

При застосуваннi методу участi в капiталi керiвництво Компанiї отримує данi про змiни в капiталi 

та результати дiяльностi асоцiйованої компанiї з її фiнансових звiтiв. 

У разi отримання свiдчення про можливiсть зменшення корисностi iнвестицiї в асоцiйовану 

компанiю керiвництво Компанiї обчислює збиток вiд зменшення корисностi – суму, на яку 

балансова вартiсть цiєї iнвестицiї перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного 

вiдшкодування iнвестицiї визначається для кожної асоцiйованої компанiї. 

Iншi фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї, окрiм тих, якi пiд час первiсного визнання класифiковано як такi, 

що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у звiтi про прибутки та 

збитки, первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, вiд якої вiднiмаються витрати на 

операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з їх випуском. 



Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти Компанiї включають кошти в касi та на рахунках в банках, якi можуть бути 

використанi для поточних операцiй. Еквiвалентами грошових коштiв є короткостроковi фiнансовi 

iнвестицiї з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв, якi можуть бути вiльно конвертованi у 

визначену суму грошових коштiв i мають незначний ризик щодо змiни вартостi. 

До статей про грошовi кошти та їх еквiваленти не включаються кошти на рахунках в банку та iншi 

кошти, щодо яких у Компанiї iснує обмеження використання для фiнансування поточних 

операцiй. 

Запаси 

Запаси Компанiї оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi 

витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження та приведення їх у належний 

стан. Чиста вартiсть реалiзацiї дорiвнює розрахунковiй цiнi продажу запасiв за умов звичайної 

дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення їх виробництва та продажу. 

Для визначення собiвартостi одиницi запасiв в Компанiї використовують метод iдентифiкацiї їх 

iндивiдуальної собiвартостi. 

Операцiйна оренда 

Оренда необоротних активiв, за умовами якої всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом 

власностi на активи, не передаються орендарю, а зберiгаються за орендодавцем, класифiкується як 

операцiйна оренда. Класифiкацiя оренди залежить вiд сутностi операцiї, а не вiд форми контракту. 

При отриманнi майна в операцiйну оренду, його вартiсть та зобов'язання з оренди не 

вiдображаються в балансi Компанiї. Зобов'язання виникає i вiдображається в облiку лише у 

випадку виникнення заборгованостi на дату балансу в результатi нарахування витрат на оренду. 

Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду (за винятком страхування, технiчного 

обслуговування та iнших супутнiх витрат) визнаються у складi витрат Компанiї на прямолiнiйнiй 

основi протягом строку оренди. 

Активи, переданi в операцiйну оренду, залишаються на балансi Компанiї, оскiльки вона i далi несе 

всi ризики, пов'язанi з правом власностi на це майно. Дохiд вiд операцiйної оренди рiвномiрно (за 

вирахуванням супутнiх витрат, вiдшкодованих орендарем) вiдображаються у складi доходiв 

Компанiї на систематичнiй основi протягом термiну оренди. Витрати, пов'язанi з орендованим 

майном (амортизацiя, обслуговування, податки тощо), рiвномiрно списуються за рахунок доходу 

вiд оренди. 

Первiснi прямi витрати, тобто додатковi витрати, якi прямо вiдносяться до ведення переговорiв та 

укладення угоди про оренду, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу та 

амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом термiну оренди. 

Дивiденди 

Дивiденди, оголошенi Компанiєю, вiдображаються як зобов'язання та вiдносяться до власних 

коштiв учасникiв у тому перiодi, коли вони були запропонованi та оголошенi. 

Позики та кредити 

Позики та кредити первiсно вiдображаються в облiку за собiвартiстю, тобто за сумою отриманих 

коштiв за вирахуванням витрат, понесених Компанiєю безпосередньо у зв'язку з укладанням 

позикових i кредитних угод вiдповiдно до норм стандартiв облiку. 

Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. 

Резерви наступних витрат та платежiв 

Нарахування резервiв наступних витрат та платежiв здiйснюється у тих випадках, коли у Компанiї 

виникають зобов'язання, правовi або такi, що випливають з iснуючої дiлової практики, в результатi 

подiй, якi вiдбулися в минулому. При цьому повинна iснувати ймовiрнiсть того, що врегулювання 

цих зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економiчних вигiд, i сума зобов'язання може 

бути оцiнена з достатнiм ступенем достовiрностi. У тих випадках, коли Компанiя очiкує 

вiдшкодування резервiв (наприклад, за договором страхування), сума вiдшкодування 



вiдображається як окремий актив, але лише за умови, що отримання такого активу не викликає 

сумнiвiв. 

Компанiя створює забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам. 

Сума визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення 

теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду. 

Зобовязання за програмами з пенсiйного запезпечення 

Зобов'язання щодо здiйснення внескiв вiдповiдно до пенсiйних програм з визначеними сумами 

внескiв вiдображаються як витрати у звiтi про прибутки та збитки по мiрi їх виникнення. 

В результатi звичайної дiяльностi Компанiя сплачує збори в Пенсiйний Фонд України за своїх 

працiвникiв. Обов'язковi платежi щодо державної пенсiйної програми, яку можна класифiкувати 

як пенсiйну програму iз визначеним внеском, включаються до складу операцiйних витрат по мiрi 

їх виникнення як витрати на оплату працi. 

Вiдображення доходiв та витрат: 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування та вiдображаються в облiку та звiтностi у 

перiодi їх виникнення. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається за наявностi таких умов: 

– покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, 

– Компанiя не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, 

iншими активами), 

– сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, 

– є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а витрати, 

пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги були фактично 

наданi. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється 

методом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi 

послуг, якi мають бути наданi. 

У фiнансовiй звiтностi дохiд вiд реалiзацiї вiдображається за вирахуванням ПДВ, акцизу та iнших 

аналогiчних обов'язкових платежiв. 

Дохiд вiд реалiзацiї визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що 

має бути отримана. Якщо немає змоги достовiрно оцiнити справедливу вартiсть отриманої 

винагороди, то дохiд вiд реалiзацiї оцiнюється за справедливою вартiстю проданих продукцiї 

(товарiв) або послуг. 

Доходи i витрати протягом виконання будiвельних контрактiв визнаються iз врахуванням ступеня 

завершеностi робiт на дату балансу, якщо кiнцевий фiнансовий результат цього контракту може 

бути достовiрно оцiнений. 

Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом спiввiдношення 

фактичних витрат з початку виконання будiвельного контракту до дати балансу та очiкуваної 

(кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. 

Методи калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), перелiк i склад статей 

калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), перелiк i склад змiнних i постiйних 

загальновиробничих витрат, а також бази розподiлу загальновиробничих витрат встановлюються 

Компанiєю самостiйно вiдповiдно до рекомендацiй Нацiональної комiсiї регулювання 

електроенергетики України i Мiнiстерства палива та енергетики України в частинi, що не 

суперечать вимогам МСФЗ. 

Сегменти 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя купує 

електроенергiю у ДП „Енергоринок” з подальшою її реалiзацiєюю. Реалiзацiя електиричної енергiї 

здiйснюється на територiї України. 

Податки на прибуток 

Витрати Компанiї з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на 

прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку. 

Поточний податок на прибуток вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що 

пiдлягає сплатi). Якщо вже сплачена сума податку на прибуток перевищує суму, яка пiдлягає 



сплатi, то сума перевищення визнається як дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток. 

Вiдстроченi податки (вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання) 

розраховуються щодо тимчасових рiзниць за балансовим методом, який передбачає визначення 

тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з податкової бази та 

балансової вартостi активiв та зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдображаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

виникли мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх поточною оцiнкою для цiлей фiнансової 

звiтностi. Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток 

тимчасової рiзницi та ставки оподаткування. 

Компанiя визнає вiдстрочене податкове зобов'язання, якщо вiдшкодування або компенсацiя 

балансової вартостi активу чи зобов'язання збiльшить майбутнi податковi платежi порiвняно з 

тими, якими вони були б, якби вiдшкодування або компенсацiя не мали податкових наслiдкiв. 

Компанiя визнає вiдстрочений податковий актив, якщо вiдшкодування або компенсацiя балансової 

вартостi активу чи зобов'язання зменшить майбутнi податковi платежi порiвняно з тими, якими 

вони були б, якби вiдшкодування або компенсацiя не мали податкових наслiдкiв. 

Вiдстрочений податковий актив вiдображається лише у випадку, коли iснує ймовiрнiсть 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для покриття вiдстрочених 

податкових активiв, або покриття iснуючих вiдстрочених податкових зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання оцiнюються за ставками 

податку на прибуток, якi ймовiрно будуть iснувати в перiодi реалiзацiї активiв чи погашення 

зобов'язань, на основi ставок податку на прибуток та податкового законодавства, якi дiють на 

звiтну дату. 

Поточний податок на прибуток та вiдстроченi податки визнаються як дохiд або витрати i 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Якщо податок вiдноситься до статей, якi 

вiдображено безпосередньо у власному капiталi, то поточний податок на прибуток та вiдстроченi 

податки також вiдображаються безпосередньо за дебетом чи кредитом власного капiталу. 

Виправлення помилок 

Виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, а також 

вiдображення впливу змiн облiкових полiтик та облiкових оцiнок на подiї та операцiї, 

здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки”. 

Помилки можуть виникати щодо визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про 

елементи фiнансової звiтностi. 

Суттєвi помилки попереднього перiоду виправляються перерахуванням залишкiв активiв, 

зобов'язань та власного капiталу на початок перiоду за найперший з поданих попереднiх перiодiв, 

якщо помилка вiдбулася до першого з поданих попереднiх перiодiв. Для помилок попереднього 

перiоду застосовується порiг суттєвостi на рiвнi 1000 грн. 

III. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛIКУ 

Податковий кодекс України вiд 02.12.2010р. №2755-VI iз змiнами та доповненнями регулює 

вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний 

перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв 

податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i 

обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за 

порушення податкового законодавства. 

Нарахування та сплата податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до норм роздiлу III. 

„Податок на прибуток пiдприємства” Податкового кодексу України. 

Нарахування та сплата податку на прибуток проводиться централiзовано. 

Нарахування та сплата податку на додану вартiсть проводиться централiзовано. 

Посадовi особи, вiдповiдальнi за ведення податкового облiку: нарахування та сплату податкiв та 

зборiв; складання декларацiй, розрахункiв по податкам та зборам призначаються наказом 

керiвника. 

IV. ПЕРВИННI ОБЛIКОВI ДОКУМЕНТИ ТА РЕГIСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй в Компанiї є первиннi документи, 



що фiксують факти здiйснення господарських операцiй. 

Для контролю й упорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв можуть 

складатися зведенi облiковi документи. 

Первиннi i зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових чи машинних носiях i 

повиннi мати наступнi обов'язковi реквiзити: 

назва документа (форми); 

дату i мiсце складання; 

назва пiдприємства, вiд iменi якого складений документ; 

мiст i обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї; 

посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення; 

особистий пiдпис чи iншi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, що приймала участь у 

здiйсненнi господарської операцiї. 

У первиннi документи при необхiдностi можуть бути включенi додатковi реквiзити: 

iдентифiкацiйний код пiдприємства за ЄДРПОУ, номер документа, пiдстава для здiйснення 

операцiй, данi про документ, що засвiдчує особу-одержувача ТМЦ тощо. 

Для додання юридичної чинностi i доказовостi документам на машинних носiях використовуються 

положення Держстандарту 6.10.4-84 “Унiфiкованi системи документацiї. Додання юридичної 

чинностi документам на машинному носiї, створюваним засобами обчислювальної технiки. 

Основнi положення”. 

У випадках, якщо для окремих господарських операцiй Кабiнетом Мiнiстрiв України, 

мiнiстерствами i вiдомствами в межах їхнiх повноважень затвердженi бланки типових форм, чи 

бланки спецiалiзованих форм (касовi i банкiвськi операцiї, рух цiнних паперiв, товарно-

матерiальних цiнностей, iнших об'єктiв майна й iн.), а також бланки суворої звiтностi, 

документування господарських операцiй здiйснюється Компанiєю винятково з використанням 

таких форм. 

Оборотнi вiдомостi повиннi мати наступнi реквiзити: назву, перiод реєстрацiї господарських 

операцiй, прiзвища i пiдписи чи iншi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати осiб, що їх 

складали. 

Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в тому звiтному мiсяцi, у якому вони були 

здiйсненi. У разi подання документiв iз запiзненням, i за умови закриття рахункiв бухоблiку 

звiтного мiсяця, бухгалтерiя вiдображає їх на рахунках в мiсяцi отримання документiв. При цьому 

коригування облiкових даних попереднiх мiсяцiв не здiйснюється, крiм тих випадкiв, коли поданi 

документи засвiдчують факт здiйснення господарської операцiї попереднього року. Вiдображення 

такої операцiї в системi рахункiв бухгалтерського облiку здiйснюється шляхом коригування 

нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) минулих рокiв. 

У випадку складання i збереження первинних документiв i вiдомостей на машинних носiях 

iнформацiї Компанiя зобов'язана за свiй рахунок виготовити їхнi копiї на паперових носiях за 

вимогою iнших учасникiв господарських операцiй, а також правоохоронних органiв i вiдповiдних 

органiв у межах їхнiх повноважень, передбачених законами. 

Компанiя вживає всiх необхiдних заходiв для попередження несанкцiонованого i непомiтного 

виправлення записiв у документах i забезпечує їх належне збереження протягом встановленого 

термiну. 

Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i вiдомостей та за достовiрнiсть 

вiдображених у них даних несуть особи, що склали i пiдписали цi документи. 

Первиннi документи можуть бути вилученi тiльки за рiшенням вiдповiдних органiв, прийнятим в 

межах їхнiх повноважень, передбачених законами та з вiдома керiвника Компанiї. Якщо 

вилучаються недооформленi томи документiв, то з дозволу й у присутностi представникiв органiв, 

що здiйснюють вилучення, працiвники Компанiї зобов’язанi дооформити цi папки (зробити опис, 

пронумерувати аркушi, прошнурувати, опечатати, засвiдчити своїм пiдписом i печаткою). 

Вилучення оформляється протоколом. 

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

У Компанiї є ряд оцiнок i припущень щодо майбутньої дiяльностi. Данi оцiнки i припущення 

безперервно оцiнюються на пiдставi минулого досвiду та iнших факторiв, включаючи такi 



очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються розумними в обставинах, що склалися. В 

майбутньому, фактичнi подiї можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок i припущень. 

Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або амортизацiя 

на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується протягом термiну їх корисного 

використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, 

протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються на 

предмет подальшої вiдповiдностi. 

Судовi розгляди. Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування поточного 

зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), що виникло в результатi минулої 

подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є 

ймовiрним i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли данi вимоги не 

дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язаннi може бути розкрита в примiтках до фiнансової 

звiтностi. Реалiзацiя будь-якого непередбаченого зобов'язання, яка не була в поточний момент 

визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансове становище 

Компанiї. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд 

керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя 

переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям в судових розглядах на кожну звiтну дату, 

щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до 

уваги при прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або 

оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй вiдбувається 

судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг 

протягом пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки 

юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення 

керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи 

оцiнку. 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: 

- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для 

надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; 

- використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. 

Основнi засоби Компанiї розподiляються за такими класами: 

земля 

будiвлi та споруди 

передавальнi пристрої 

силовi машини та устаткування 

обладнання та обчислювальна технiка 

транспорт 

iншi 

До складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного 

перiоду (року) та їх вартiсть перевищує 2500 гривень, а з 01.09.2015р. - вартiсть яких перевищує 

6000 грн. 

Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться в разi, якщо їх балансова 

вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. 

Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у 

власному капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває 

ранiше визнане у звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. 

Зменшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та 

збитки, за винятком випадкiв, коли зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього 

ж основного засобу, вiдображеного у звiтi про змiни у власному капiталi. 

Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється пiд час щорiчної iнвентаризацiї. 

На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти 



основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх 

корисного використання. 

Для розрахунку зносу використовуються наступнi орiєнтовнi термiни використання: 

Будiвлi та споруди - 15-50 рокiв; 

Передавальнi пристрої - 10 – 45 рокiв; 

Силовi машини та устаткування - 5 - 20 рокiв; 

Офiсне обладнання - 2 - 10 рокiв; 

Транспортнi засоби - 5 - 20 рокiв; 

Iншi - 2 - 20 рокiв. 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства,на землю та об'єкти незавершеного будiвництва 

амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти основних засобiв амортизацiя нараховується на 

прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх корисного використання. 

Запаси оцiнюються за меншою з двох вартiстостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. 

Запаси списуються за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста 

вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi 

за вирахуванням оцiночних витрат на доопрацювання i витрат, необхiдних для здiйснення торгової 

угоди. 

Вiдсотки, заробленi або сплаченi з iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як 

процентний дохiд або витрати. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтностi в момент 

отримання прав на них. 

Будь-яка продаж або перекласифiкацiя iнвестицiй, утримуваних до погашення в сумi, що 

перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласифiкацiї всiх iнвестицiй, 

утримуваних до погашення, в iнвестицiї, наявнi для продажу. 

Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 

лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з 

фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi 

фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

  

Предметом дiяльностi є: 

- передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами; 

- постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. 

Основним видом продукцiї Товариства є передача та постачання електричної енергiї, за рахунок 

яких Товариство отримує основний дохiд. На експорт продукцiя не поставляється. 

Закупiвля електричної енергiї товариством у 2016 роцi проводилася в: 

- Оптовому ринку електричної енергiї України; 

- приватних домогосподарствах, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного 

випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або 

фасадах приватних домогосподарств (будинкiв, будiвель та споруд), величина встановленої 

потужностi яких не перевищує 30 кВт, та якi введенi в експлуатацiю; 

- у виробникiв електричної енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, з якими товариство 

працює по прямим договорам. 

За рiк закуплено в ОРЕ 2 677,8 млн.кВт.год. на суму 2 550,3 млн. грн. (з ПДВ). Оплата купленої 

електроенергiї склала 99.4 % (при середньому показнику по енергопостачальним компанiям 

України - 98 %).  

У приватних домогосподарств та виробникiв електричної енергiю з енергiї сонячного 

випромiнювання, з якими товариство працює по прямим договорам за рiк закуплено 0,353 

млн.кВт.год. на суму 1,056 млн. грн. (без ПДВ). 

Одночасно у 2016 роцi виконувався графiк погашення реструктуризованої заборгованостi перед 

ДП «Енергоринок», що виникла в перiод з 1999 р. по 2001 р. (станом на 01.01.2017 року 

заборгованiсть становила – 131.328 млн.грн.). 

Сума погашеного боргу за електроенергiю склала близько 23,089 млн. грн. (вiдповiдно графiку, 

встановленого договором реструктуризацiї заборгованостi) 



Зазначений напрямок дiяльностi виконано не в повному обсязi. Станом на 31.12.2016р. до 

електромереж товариства було пiдключено 469 867 споживачiв, з них: 

- юридичних осiб - 13 469; 

- населення - 456398 

У структурi споживання електроенергiї за 2016 рiк найбiльшу питому вагу мало населення – понад 

45,46 %. Iнше споживання розподiляється наступним чином: промисловiсть – 14,91%, сiльське 

господарство –3,49 %, комунальнi пiдприємства областi – 6,05%, пiдприємства бюджетної сфери – 

18,36%, iншi непромисловi пiдприємства – 11,73%. 

Незважаючи на досягнутi результати проблеми з розрахунками за спожиту електроенергiю 

залишаються. 

Найбiльш проблемним споживачем було комунальне пiдприємство МКП "Виробниче управлiння 

водопровiдно - каналiзацiйного господарства м. Херсона". Зважаючи на те, що у структурi 

споживання комунальнi пiдприємства складають понад 6,05 %, вiдповiдно обсяги їх розрахункiв 

суттєво впливають на загальний результат. 

За звiтний перiод в електромережу товариства надiйшло 2678 млн. кВт.год., з яких споживачам 

вiдпущено 2 243 млн. кВт.год електроенергiї, що на 4 млн. кВт.год. або на 0,15 % бiльше нiж у 

2015 роцi.  

На виробничi потреби компанiї було використано 11,1 млн. кВт.год. електроенергiї. 

Технологiчнi витрати електроенергiї склали 424,2 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 2,22%. 

Вартiсть вiдпущеної електроенергiї у 2016 роцi склала 3125,5 млн. грн., а оплата – 3106,5 млн. 

грн., або 99,4 % (з врахуванням списання), без списання - 99,0%. 

У 2016 роцi в компанiї збережено загальну тенденцiю на зниження рiвня втрат електричної енергiї 

при її транспортуваннi. Як я вже доповiдав фактичнi витрати за рiк по товариству склали: 15,84 % 

при нормативi – 18,06%, економiя склала 2,22% або в абсолютному вираженнi 59,5 млн. кВт*год.  

Зниження ТВЕ було досягнуто завдяки реалiзацiї великого обсягу органiзацiйних i технiчних 

заходiв, що були проведенi енергозбутовими пiдроздiлами компанiї.  

В рамках технiчних заходiв щодо зниження втрат в компанiї проводились наступнi роботи: 

встановлено 2108 - однофазних та 366 - трифазних ЗКОЕ проблемним споживачам; 

- проведено замiни пошкодженої 1-ф ввiдно-облiкової шафи — 3495 шт. 

та 395 шт. - замiна пошкодженої 3-ф ввiдно-облiкової шафи; 

- проведено замiну лiчильникiв: однофазних –32739 шт. при планi - 14646 шт. та трифазних 3190 

шт. при планi - 529 шт.; 

- за 2016 рiк встановлено зонний облiк 9567 побутовим споживачам, з них 9492 2-зонний та 75 3-

зонний. 

За 12 мiсяцiв 2016 року працiвниками метрологiчної служби ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 

вiдремонтованi 15930 шт. електронних однофазних лiчильникiв, в тому числi 6489 шт. типу NP-06, 

а також 798 шт. електронних трифазних лiчильникiв. Проведено програмування 6455 приладiв 

облiку типу NP-06. Проведене регулювання 15649 шт. 1ф та 1207 шт. трифазних лiчильникiв. 

Виконана повiрка 15000 шт. електронних однофазних лiчильникiв та 1180 шт. електронних 

трифазних лiчильникiв, а також 31 багатофункцiональних приладiв облiку. Запрограмовано 7715 

багатотарифних лiчильникiв безпосередньо та 1896 дистанцiйно, перевiрено 338 систем 

багатотарифного облiку.  

Працiвники лабораторiї метрологiчної служби провели ремонт 1227 одиниць вимiрювальної 

технiки. 

Здiйснено понад 3497 рейдових виїздiв для попередження розкрадань електричної енергiї та 

самовiльних пiдключень до мережi споживачiв, вимкнутих за борги. За результатами рейдової 

роботи у 2016 роцi: 

- проведено вiдключень вiд мереж електропостачання: в побутовому секторi 6994 неплатника та 

244 порушникiв правил користування. 

Пiд час рейдiв та технiчних перевiрок: 

- складено актiв за виявленi порушення ПКЕЕ: населенням –1291; юрсектором - 125; 

- нараховано по складеним актам порушення ПКЕЕ: населенням –5,977 млн. грн., юрсектором –

5,650 млн. грн. без урахування ПДВ; 



- оплачено по нарахованим актам: в побутовому секторi — 3,523 млн. грн., в юридичному секторi 

– 1,609 млн. грн. без урахування ПДВ. 

Комплекс органiзацiйних та технiчних заходiв з протиаварiйної роботи, здiйснених в рамках 

виконання iнвестицiйної програми, планiв капiтальних, поточних ремонтiв i технiчного 

обслуговування, та якiсть їх виконання дали позитивний результат в планi пiдвищення надiйностi 

функцiювання електричних мереж компанiї. 

Однак внаслiдок того, що у сiчнi 2016 року в результатi дiї форс-мажорних обставин, таких 

метеорологiчних стихiйних явищ як сильний вiтер, ожеледь, намерзання снiгу та льоду на 

проводах, сталися одна вiдмова I категорiї. Також протягом 2016 року сталася одна вiдмова II 

категорiї. 

Вiдмова I категорiї: 

Електромережi 150-0,4кВ ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”. 

17.01.2016р. на територiї Херсонської областi у зв'язку з перемiщенням пiвденного циклону 

спостерiгались складнi погоднi умови, а саме, снiг, мокрий снiг, переохолоджений дощ, вiтер 

пiвнiчного напрямку швидкiстю 18м/с, при температурi повiтря 2-3 градуса морозу, що призвело 

до утворення ожеледi з дiаметром до 21 мм, на автошляхах утворилась сильна ожеледь та снiговi 

замети. За даними довiдки Херсонського обласного центру з гiдрометеорологiї такi погоднi умови 

вiдповiдають критерiю стихiйного гiдрометеорологiчного явища, що створювало умови 

виникнення “пляски” проводiв, розгойдування, вiбрацiї проводiв, обтяжених ожеледдю, та 

призводило до їх обривання, падiння опор, пошкодження траверсного оснащення, що у свою чергу 

призвело до масового вiдключення лiнiй електропередавання 150-35-10-6-0,4кВ. 

Вiдмова II категорiї: 

16.08.2016 року о 15 год. 01 хв. виявлено падiння опори № 6 на ПЛ-150кВ «Н.Троїцьк — 

Партизани». Причина - несприятливi погоднi умови з сильним шквальним вiтром з поривами до 20 

м/с. 

Аналiз кiлькостi виникнення технологiчних порушень у електромережах 150-35-10-6кВ компанiї, 

свiдчить про збiльшення випадкiв знеструмлення споживачiв у 2016 роцi порiвняно з 2015 роком. 

Збiльшення кiлькостi технологiчних порушень у 2016 роцi виникло через стихiйнi явища, якi 

спостерiгалися на територiї Херсонської областi в сiчнi мiсяцi та пiдвищенням грозової дiяльностi 

у грозовий перiод. 

Заходи, щодо контролю та виконання робiт з капiтального ремонту i технiчного обслуговування 

електрообладнання мереж, якi впроваджувались компанiєю протягом року, введення в дiю ПС-

150/35/10кВ “Нова” та вiдходящих вiд неї ПЛ-35кВ, дозволили забезпечити в перiод 

максимальних зимових та лiтнiх навантажень безаварiйну роботу обладнання та електричних 

мереж компанiї, в т.ч. тих силових трансформаторiв 35-150кВ та повiтряних лiнiй 35-150кВ, якi 

живлять об'єкти зрошення пiдприємства Держводгоспу.  

Резерви для подальшого пiдвищення надiйностi функцiонування електричних мереж компанiї є, в 

тому числi за рахунок пiдвищення якостi та контролю виконання робiт, а також персональної 

вiдповiдальностi виконавцiв робiт. 

  

За перiод з 2012-2016рр. до компанiї надiйшло активiв на суму 6 127 151 тис.грн., вибуло на суму 

356 632 тис.грн., в т.ч.: 

- Нематерiальнi активи - 5 637 тис.грн., (вибуло на суму 8 757 тис.грн.), земельнi дiлянки - 1 219 

тис.грн. (вибуло на суму 209 тис.грн.); будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 253 149 

тис.грн., (вибуло на суму 158 192тис.грн.); машини та обладнання - 3 589 948 тис.грн. (вибуло на 

суму 108 621 тис.грн.); транспортнi засоби - 192 335 тис.грн. (вибуло на суму 56 251 тис.грн.); 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 23 926 тис.грн., (вибуло на суму 14 930 тис.грн.); iншi 

основнi засоби - 1 240 тис.грн.,(вибуло на суму 575тис.грн.) ; бiблiотечнi фонди - 9 

тис.грн.,(вибуло на суму 88 тис.грн.) МНМА - 59 688 тис.грн., (вибуло на суму 8 989 тис.грн.); 

iншi необоротнi матерiальнi активи - 0 тис.грн.,(вибуло на суму 20 тис.грн.). 

У 2016 р. отримано надходжень вiд додаткових робiт i послуг (з урахуванням послуг з 

приєднання) на суму понад 49,34 млн. грн. В порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося збiльшення 



на 13,78 млн.грн. Зростання в основному за рахунок виконання послуг з приєднання. 

Попереднiми зборами акцiонерiв була визначена мета – 100% виконання Iнвестицiйної програми. 

Плановий обсяг Iнвестпрограми 2016 року склав 131,248 млн. грн. (без ПДВ). 

Загалом Iнвестицiйна програма за 2016 р. виконана по фiнансуванню на 97,82%, що складає у 

грошовому еквiвалентi 128,392 млн.грн. (без ПДВ). Виконання по впровадженню складає 86,8%.: 

- оплочено, але вiдсутнiй факт поставки за трансформатор ТДТН-25000/150-У1, сума 15 480,8 

тис.грн. (позицiя IП: I пусковий комплекс I черги будiвництва ПС 150/35/10 кВ «Нова» та заходiв 

ПЛ-35-150 кВ). Прогнозований термiн поставки та впровадження: травень 2017 року. 

- оплачено 60 % передплати вiд загальної вартостi, але вiдсутнiй факт поставки за автокран КС-

5571BY-A-22, сума 1 489,6 тис.грн.. 

  

Вiдповiдно рiшення Наглядової ради (Протокол № 01 вiд 16.04.2015) переобрано Голову 

правлiння та склад правлiння ПАТ "ЕК"Херсонобленерго". З Головою правлiння та членами 

правлiння ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" укладено контракти, щодо виконання повноважень. 

Вiдповiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) з членами 

Наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори на виконання ними посадових обов’язкiв. 

Протягом 2016 року Товариством з власниками iстотної участi правочини не укладалися. 

Операцiй з афiлiйованими особами на протязi 2016 року не проводились. 

  

Основнi засоби є матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi 

(постачаннi товарiв, наданнi послуг) або для адмiнiстративних цiлей, та використовуватимуть, за 

очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв слiд 

визнавати активами якщо iснує ймовiрнiсть того, що з такими активами пов'язанi майбутнi 

економiчнi вигоди та собiвартiсть таких активiв можна достовiрно оцiнити. 

Основнi засоби Компанiї розподiляються за такими класами: 

– земля 

– будiвлi та споруди 

– передавальнi пристрої 

– силовi машини та устаткування 

- обладнання та обчислювальна технiка 

– транспорт 

– iншi 

Земельнi дiлянки та будiвлi є окремими активами. Їх облiковують окремо, навiть якщо їх придбали 

разом. 

До складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного 

перiоду (року) та їх вартiсть перевищує 2500 гривень, а з 01.09.2015р. - вартiсть яких перевищує 

6000 грн. 

Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї 

та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв 

проводиться в разi, якщо їх балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. 

Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у 

власному капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває 

ранiше визнане у звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. 

Зменшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та 

збитки, за винятком випадкiв, коли зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього 

ж основного засобу, вiдображеного у звiтi про змiни у власному капiталi. 

Суми, вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi додаткового капiталу, списуються до 

нерозподiленого прибутку в момент вибуття активу. 

Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi. 



На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти 

основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх 

корисного використання, а саме: 

– будiвлi та споруди 10 - 100 рокiв 

– передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв 

– силовi машини та устаткування 10 - 40 рокiв 

– офiсне обладнання та обчислювальна технiка до 20 рокiв 

– транспорт 6 - 30 рокiв 

– iншi до 30 рокiв 

Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається на кiнець кожного фiнансового року 

i, у випадку необхiдностi, коригується. На кiнець фiнансового року метод амортизацiї основних 

засобiв також може бути переглянутий. 

Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками корисного 

використання, то такi складовi облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. Кожну частину 

об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, 

амортизують окремо. 

Для розрахунку вартостi, що амортизується лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється 

до нуля. 

Амортизацiю основного засобу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли 

вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, в якому вiн є придатний до 

експлуатацiї. Амортизацiю основного засобу припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як 

утримуваний для продажу, та 2) дату, з якої припиняють визнання активу. 

Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв 

визнаються вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати 

капiталiзуються лише в тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої 

економiчної вигоди вiд використання такого об'єкта основних засобiв : 

– витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання 

нового об'єкта основних засобiв, 

– замiна окремих важливих компонентiв основних засобiв вiдображається в облiку як придбання 

нового об'єкта основних засобiв i списання старого об'єкта, 

– витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того 

звiтного перiоду, в якому вони понесенi. 

Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються як 

рiзниця мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта. 

Вони вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Пiд час продажу переоцiнених основних 

засобiв суми, вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi капiталу, списуються на 

нерозподiлений прибуток. 

На кiнець кожного фiнансового року керiвництво Компанiї визначає наявнiсть ознак зменшення 

корисностi основних засобiв. 

Якщо виявлено такi ознаки, керiвництво визначає суму очiкуваного вiдшкодування основного 

засобу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть активу за 

вирахуванням витрат на продаж, з однiєї сторони, i вартостi його використання, з iншої сторони. 

Балансова вартiсть основного засобу зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування такого 

активу, а рiзниця вiдображається як витрати вiд знецiнення у звiтi про прибутки та збитки. Збиток 

вiд знецiнення активу, визнаний у минулому звiтному перiодi, пiдлягає сторнуванню, якщо 

вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування. 

У 2016 роцi компанiя здiйснювала енергопостачання споживачам Херсонської областi. Площа 

регiону обслуговування становила 28,5 тис.кв.км. 

Основнi засоби (фонди) компанiї розташованi по всiй областi. Найбiльш вагомими з них 

являються:  

- повiтрянi лiнiї електропередач, довжиною 25 978 км (по трасi); 

- кабельнi лiнiї електропередач, довжиною 1095 км; 

- знижувальнi пiдстанцiй 35-154 кВ – 218 шт.; 



- знижувальнi пiдстанцiї 6-10/0,4 кВ - 4 639 шт.;  

- кiлькiсть автотракторної технiки i спец механiзмiв - 649 шт. 

Значна частка зазначених основних фондiв у зв’язку з тривалим строком їх експлуатацiї 

характеризуються великим зносом, що впливає на якiсть їх роботи (пiдвищенi втрати 

електроенергiї) i надiйнiсть постачання електричної енергiї. 

  

Фiнансово-економiчний стан товариства у звiтному перiодi залишався складним. При цьому до 

внутрiшнiх проблем, якi компанiя все-таки долає з позитивною динамiкою, додалися i зовнiшнi 

проблеми, що пов’язанi з фiнансовою кризою в державi. 

- оплата купленої електроенергiї склала – 99, 4 % ; 

- борги минулих перiодiв за куплену в ОРЕ електроенергiю вдалося скоротити на 23,089 млн. грн.; 

- оплата вiдпущеної електроенергiї склала – 99,4 % (з врахуванням списання); 

- технологiчнi витрати електроенергiї вдалося утримати на рiвнi 2,22% нижче нормативу. 

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть акцiонерного товариства, нерозривнi з причинами 

кризового стану, що пов`язанi з впливом економiчних, соцiальних, полiтичних, технологiчних 

факторiв. 

Iстотними проблемами що впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства є: 

1. Цiноутворення тарифiв на електроенергiю (чинники: вiдношення держави до пiдприємства; 

обмеження монополiзму; цiклiчнiсть економiчного розвитку). 

2. Засоби та форми розрахунку з оптовим ринком електроенергiї (чинник: стан фiнансової 

системи; вiдношення держави до пiдприємства; циклiчнiсть економiчного розвитку). 

3. Втручання держави у процес збуту електричної енергiї (чинники: стан фiнансової системи; 

вiдношення держави до пiдприємства; обмеження монополiзму; соцiальна стабiльнiсть). 

4. Невчасне надходження виторгу при продажi продукцiї (чинники: рiвень прибуткiв населення; 

рiвень культури населення; фiнансовий стан пiдприємств-боржникiв; стан фiнансової системи; 

податкова полiтика держави). 

Додатковi витрати на утримання електричних мереж компанiя вимушена також здiйснювати у 

зв’язку зi значним обсягом розкрадання, розукомплектування, знищення чи пошкодження 

енергетичного майна стороннiми особами. 

Внаслiдок дорожньо-транспортних пригод щорiчно пошкоджується сотнi об'єктiв 

енергопостачання, тiльки у 2016 роцi збито 118 опор (2015 р. – 119), на загальну суму 452 тис. грн. 

У 2016 роцi за усiма злочинами та пошкодженнями енергетичного обладнання Товариства до 

правоохоронних органiв своєчасно подано заяви, за результатами розгляду яких вiдкрито 71 

кримiнальне провадження, розкрито 3 злочини, до кримiнальної вiдповiдальностi притягнуто 2- i 

особи. 

  

Протягом 2016 року компанiєю виплачено штрафних санкцiй на суму 151 634,16 грн.: 

Штрафнi санкцiї по податку на землю - 2 761,87 грн.; 

Штрафнi санкцiї по податковим зобов"язанням з ПДВ - 3 548,19 грн.; 

Штраф за порушення мiстобудiвного законодавства - 43 848,00 грн.; 

Штрафнi санкцiї ХОТВ АМКУ- 60 000,00 грн.; 

Штрафнi санкцiї та неустойки за невиконнання умов договорiв - 38 862, 54 грн.; 

Штрафнi санкцiї iншi - 2 613,56 грн.. 

  

Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних та запозичених коштiв. 

  

У ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" не ведеться облiк вартостi укладених, але ще не виконаних 

договорiв. 

Загалом Iнвестицiйна програма за 2016 р. виконана по фiнансуванню на 97,82%, що складає у 



грошовому еквiвалентi 128,392 млн.грн. (без ПДВ). Виконання по впровадженню складає 86,8%.: 

- оплочено, але вiдсутнiй факт поставки за трансформатор ТДТН-25000/150-У1, сума 15 480,8 

тис.грн. (позицiя IП: I пусковий комплекс I черги будiвництва ПС 150/35/10 кВ «Нова» та заходiв 

ПЛ-35-150 кВ). Прогнозований термiн поставки та впровадження: травень 2017 року. 

- оплачено 60 % передплати вiд загальної вартостi, але вiдсутнiй факт поставки за автокран КС-

5571BY-A-22, сума 1 489,6 тис.грн 

  

Постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) № 82 вiд 26.01.2017р., схвалена та прийнята iнвестицiйна 

програма компанiї на перiод з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. на загальну суму 103 593,00 тис.грн.. 

Програма передбачає наступнi напрямки роботи компанiї та об"єми коштiв: 

- Будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання - 77 694,90 

тис.грн.; 

- Заходи зi зниженню нетехнiчних витрат електроенергiї - 15 547,55 тис.грн.; 

- Впровадження та розвиток АСДТК - 947,19 тис.грн.; 

- Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 3 620,20 тис.грн.; 

- Впровадження та розвиток систем зв"язку - 2 974,41 тис.грн.; 

- Iнше - 2 808,75 тисгрн.. 

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй 

напрямок i наслiдки яких в даний час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, 

погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiї 

енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з 

невизначенiстю щодо можливих змiн в цьому секторi, в даний час неможливо оцiнити 

потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї. 

Основними напрямками дiяльностi 2017 року: 

1. Досягнення позитивних фiнансових результатiв. 

2. Повна поточна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. 

3. Погашення реструктуризованої заборгованостi за куплену електроенергiю в ДП «Енергоринок» 

(вiдповiдно до графiку). 

4. Отримання 100 % оплати за вiдпущену споживачам електроенергiю.  

5. Пiдтримання втрат електроенергiї на всiх рiвнях її споживання на рiвнi нормативiв. 

6. 100 % реалiзацiя Iнвестицiйної програми. 

7. Пiдвищення надiйностi функцiонування енергосистеми компанiї 

8. Пiдтримання надходжень грошових коштiв вiд додаткових робiт та послуг на рiвнi 2015 року 

9. Забезпечення необхiдних умов та заходiв з охорони працi. 

10. Утримання достойного рiвня заробiтної плати працiвникiв. 

11. Пiдготовка, навчання i стабiлiзацiя трудового колективу. 

Реалiзацiя всiх вищезазначених напрямкiв дiяльностi ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на 2017 рiк 

дозволить отримати достатнiй прибуток для задоволення потреб товариства, її працiвникiв, 

акцiонерiв, забезпечить сталий виробничий процес та соцiальну стабiльнiсть у колективi. 

  

Дослiдження та розробки компанiєю протягом 2016 року не проводились. 

  

У звiтному перiодi компанiя продовжувала позовну роботу вiдносно своїх боржникiв.  

Щодо роботи з побутовими споживачами-боржниками 

Подано 404 позови по стягненню дебiторської заборгованостi та по актах на загальну суму 3619,86 

тис. грн., з яких: 

- по актах – 280 позови на загальну суму 2918,28 тис. грн.; 

- по стягненню дебiторської заборгованостi – 124 позовiв на загальну суму 701,58 тис. грн. 

Iз вказаних позовiв задоволено 229 на загальну суму 2341,98 тис. грн.. 



Всього погашено боргу – 1370,09 тис. грн., з яких: в добровiльному порядку – 1252,07 тис. грн., в 

примусовому – 118,02 тис. грн. 

Щодо роботи з юридичними особами та органами державної влади 

До господарського суду Херсонської областi подано 45 позовiв про стягнення заборгованостi на 

загальну суму 9 110 080,92 грн., з яких 40 позовiв задоволено у повному осбязi або частоково на 

загальну суму 7 154 032,11 грн. 

При цьому за 3 позовами до ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» про стягнення коштiв на загальну суму 

592 499,62 грн. прийнято рiшення суду на користь Товариства. 

Заяви щодо порушення справ про банкрутство або вступу ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у справi 

про банкрутство не подавались. 

Значна увага придiлялась врегулюванню спiрних вiдносин з державними органами. Так, протягом 

2016 р. предметом судового розгляду стали 4 справи, пов’язанi з дiяльнiстю державних органiв, а 

саме органiв державної фiскальної служби, Херсонського обласного вiддiлення фонду соцiального 

захисту iнвалiдiв. В тому числi, недопущено стягнення з Товариства адмiнiстративно-

господарських санкцiй та пенi на суму 995 409,33 грн. 

Впродовж 2016 р. було налагоджено роботу з вiддiлами ДВС областi, арбiтражними керуючими, 

здiйснювався контроль за розподiлом коштiв в процедурах банкрутства та при примусовому 

виконаннi судових рiшень. 

Завдяки вжитим заходам у 2016 р. вiд юридичних осiб на рахунки Товариства надiйшло 2 437 

950,00грн. 

  

Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати 

внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Дана пенсiйна 

програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд вiдносяться до 

перiоду, в якому виплачується заробiтна плата. 

Також, Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, в який здiйснює щомiсячнi 

вiдрахування вiд суми заробiтної плати спiвробiтникiв за фактично вiдпрацьований час. Дана 

пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд 

вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. 

Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору 

Компанiя має зобов'язання по здiйсненню своїм працiвникам певних виплат у зв’язку iз 

соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. 

Компанiя встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Компанiя управляє структурою капiталу 

i вносить коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику щодо вiдповiдних 

активiв. 

Господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї України. Законодавство, що впливає 

на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього, активи i дiяльнiсть 

Компанiї можуть бути схильнi до ризику у випадку негативних змiн в полiтицi та дiловому 

середовищi.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
958259 988165 0 0 958259 988165 

будівлі та споруди 71568 78626 0 0 71568 78626 

машини та 

обладнання 
406305 448174 0 0 406305 448174 

транспортні 

засоби 
22512 21401 0 0 22512 21401 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 457874 439964 0 0 457874 439964 

2. Невиробничого 

призначення: 
21402 18401 0 0 21402 18401 

будівлі та споруди 6015 5850 0 0 6015 5850 

машини та 

обладнання 
9600 7718 0 0 9600 7718 

транспортні 

засоби 
1 1 0 0 1 1 

земельні ділянки 1598 1598 0 0 1598 1598 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 4188 3234 0 0 4188 3234 

Усього 979661 1006566 0 0 979661 1006566 

Опис Термiн користування вказується для кожного об`єкту окремо, згiдно акту введення в експлуатацiю 

ОЗ. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець 2016р. становить 6 594 867 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ складає 

84.74%. Сума нарахованого зносу (накопиченого) 5 588 301 тис.грн. Змiни у вартостi ОЗ зумовленi 

придбанням та вибуттям у 2016р. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

290416 383094 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
44724 44724 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

44724 44724 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 



Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 245 692 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 245 692 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 338 370 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 338 

370 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. 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 772696 X X 

у тому числі:   

Кредит 02.02.2011 271909 12 01.04.2017 

Кредит 01.08.2014 475840 11 28.07.2017 

Овердрафт 27.01.2016 24947 22 26.01.2017 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 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 11266 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 497241 X X 

Усього зобов'язань X 1281203 X X 

Опис: Протягом 2016 року облiгацiї Товариство не випускало, iнших зобов"язань, 

окрiм зазначених не має. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 
Передача 

електроенергiї 

2242,897 

(млн.кВт- рiк) 
393630 85.19 0 0 0 

2 
Постачання 

електроенергiї 

2242,897 

(млн.кВт- рiк) 
68415 14.81 

2242,897 

(млн.кВт - рiк) 
3125531 96.6 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 
Собiвартiсть купованої 

електроенергiї 
82.27 

2 Виробнича собiвартiсть продукцiї 17.59 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

30.03.2016 31.03.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

29.04.2016 04.05.2016 
Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 

29.06.2016 29.06.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

21.09.2016 21.09.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

21.09.2016 22.09.2016 

Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

24.11.2016 25.11.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

28.11.2016 29.11.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

компанiя «Свiт» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23527046 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Кутузова, буд.13, м.Київ, 

01133 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2158 22.06.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

000 00 00 0 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

компанiя «Свiт» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23527046 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Кутузова, буд.13, м.Київ, 01133 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2158 22.06.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 0 0 0 0 



внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

1. Адресат. 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв цiнних 

паперiв та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» i може 

бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi 

iнформацiї емiтентом. 

2. Основнi вiдомостi про емiтента. 

Товариство є Публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства України ( дата 

проведення державної реєстрацiї 22 сiчня 1999 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А01 № 722739).  

Юридична адреса та мiсцезнаходження: Україна, м. Херсон, вул. Пестеля 5, 

Код ЄДРПОУ 05396638 

Телефон: (0552) 26-45-14, факс: (0552) 49-80-60.  

Товариство засновано вiдповiдно до вимог Указу Президента України «Про структурну перебудову в 

електроенергетичному комплексi України» № 282/95 вiд 04 квiтня 1995 року i наказу Мiнiстерства енергетики та 

електрифiкацiї України № 148 вiд 11 серпня 1995 року шляхом перетворення Державного енергопостачального 

пiдприємства «Херсонобленерго» у Державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Херсонобленерго», яка з 29 

грудня 1998 року за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв реорганiзована у вiдкрите акцiонерне товариство 

«Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго». 

Загальними зборами акцiонерiв 17 березня 2011 року (протокол № 15) прийнято рiшення щодо приведення дiяльностi 

товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з чим змiнено 

найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» на Публiчне 

акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» та затверджено Статут Публiчного 

акцiонерного товариства «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» у новiй редакцiї, який був зареєстрований 

за № 14991050038001052 Виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради Херсонської областi 4 квiтня 2011р. Дiюча 

редакцiя Статуту затверджена Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2014 року (протокол № 20) у новiй редакцiї i 

зареєстрована Реєстрацiйною службою Суворовського районного управлiння юстицiї в м. Херсон 06 травня 2014р. за 

№ 14991050056001052. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» дiє на пiдставi Статуту, затвердженого загальними зборами 

акцiонерiв, згiдно з протоколом вiд 30.03.2016 №23. Нова редакцiя Статуту Товариства була надана державному 

реєстратору для проведення реєстрацiйної дiї 11.05.2016р. 

Вiдповiдно до дiючого законодавства зареєстрований Статут Товариству не повертається, а його сканована копiя 

розмiщується на офiцiйному сайтi Мiнiстерства юстицiї України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Унiкальний 

код для ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» - 231369387256.  

Основною дiяльнiстю Товариства є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та 

постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2016 рiк становила 2573 чоловiк. 

У перiодi, за який проводилась перевiрка, вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства був 

Голова правлiння Сафронов Iгор Миколайович, призначений Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв №13 вiд 

16.04.2009 та переобраний на зазначену посаду вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради № 02 вiд 17.04.2012 року. № 

01 вiд 16.04.2015 року. 

3. Опис аудиторської перевiрки. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших 

законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у 

вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 

«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань 

у звiтi незалежного аудитора». 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i 

здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й 

розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих 

попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки 

суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на 

обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi 

застосованих принципiв облiку нормативним вимогам. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку 



стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою 

фiнансової звiтностi. 

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської 

думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 

Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi 

папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. 

4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї 

Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: 

• Статут та установчi документи. 

• Баланс станом на 31.12.2016р. 

• Звiт про фiнансовi результати за 2016р. 

• Звiт про рух грошових коштiв за 2016р. 

• Звiт про власний капiтал за 2016р. 

• Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. 

• Регiстри бухгалтерського облiку. 

• Первиннi бухгалтерськi документи. 

5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною 

концептуальною основою спецiального призначення, описаною в Примiтках. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

6. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

7.Аудиторська думка 

7.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв 

та зобов’язань. Одначе, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, 

згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. 

В ходi аудиту ми отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на 

балансi товариства станом на 31.12.2016 року, не в повному обсязi, а вибiрково. 

7.2. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний) 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Енергопостачальна Компанiя 

«Херсонобленерго», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та вiдповiдних звiтiв про 

фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого 

викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.  

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтках концептуальної 

основи. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016 рiк. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в 

усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи, описаної в Примiтках, та вiдповiдно до чинних 

стандартiв, тлумачень та облiкових полiтик, що прийнятi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року i, за винятком обмежень, якi зазначенi 

вище, вiдображають, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно i повнiстю фiнансовий стан Публiчного акцiонерного 

товариства «Енергопостачальна Компанiя «Херсонобленерго». 

В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 

8. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. 

8.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 290 416 тис.грн. Зареєстрований капiтал 

становить 44 724 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв в 6,5 рази вища за суму статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

8.2 Думка аудиторiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 



аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю. 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповi¬дальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi 

вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до 

змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та 

фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.  

Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"). 

8.3 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства 

Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Енергопостачальна 

компанiя «Херсонобленерго» здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Протягом 2016 року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю: 

- Загальнi збори акцiонерiв, 

- Наглядова рада, 

- Правлiння, 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.  

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а 

саме до 30 квiтня. 

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi 

товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. 

Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України 

«Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного 

управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам 

Статуту.  

Станом на 31.12.2016 року Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не утворенi. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Головою 

Правлiння та Ревiзiйною комiсiєю. 

Розглянувши стан внутрiшнього контролю Публiчне акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя 

«Херсонобленерго», ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне: 

• Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерський контроль. 

• Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, 

первинний (поточний) i подальший контроль. 

• Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i 

важливiсть. 

Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. 

Дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною. 

8.4 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили 

iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню 

впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» в цiлому не мiстять суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилок. 

9. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного фонду (капiталу). 

Розмiр статутного фонду згiдно зi Статутом Товариства складає 44 723 760 (сорок чотири мiльйона сiмсот двадцять 

три тисячi сiмсот шiстдесят) гривень. Статутний фонд роздiлений на 178 895 040 (сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв 

вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч сорок) штук простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 25 

(двадцять п'ять) копiйок кожна. 

Станом на 31 грудня 2016 року статутний капiтал оплачений повнiстю, заборгованостi акцiонерiв за придбаними 

акцiями не iснує. 

Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2016 становить 968 826 тис.грн. 

Додатковий капiтал станом на 31.12.2016 становить 16 568 тис.грн. 

Резервний капiтал станом на 31.12.2016 становить 6 146 тис.грн. 

Непокритий збиток станом на 31.12.2016 становить 745 848 тис.грн. 

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року, у всiх суттєвих аспектах, 



розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

Також ми отримали достатню впевненiсть в тому, що твердження управлiнського персоналу Товариства про те, що 

статутний капiтал станом на 31.12.2016 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, є 

достовiрним. 

10. Розкриття iнформацiї за видами активiв. 

10.1.Нематерiальнi активи та їх амортизацiя 

Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи», а саме за первiсною 

(iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення (МСБО 36 «Зменшення 

корисностi активiв»). 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016р. складала 5313 тис. грн. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 

31.12.2016р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв становила 2187 тис. грн. 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016р. складала 3126 тис. грн. 

10.2. Основнi засоби та їх амортизацiя. 

Облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби визнаються на 

балансi за собiвартiстю, що дорiвнює сумi всiх витрат на придбання з урахуванням знижок. 

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.2016р., становила 

6 594 867 тис. грн. 

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом 

перiоду, що перевiрявся, Компанiєю не змiнювався.  

Станом на 31.12.2016р. знос основних засобiв становив 5 588 301 тис. грн., залишкова вартiсть – 1 006 566тис. грн. 

У 2016 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. становлять 56 313 тис. грн. 

10.3. Облiк фiнансових активiв 

Первiсна вартiсть та подальша оцiнка фiнансових активiв визначена на пiдставi МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi 

iнструменти: розкриття та подання» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 

Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображались за вартiстю, що визначена за 

методом участi в капiталi, iншi фiнансовi iнвестицiї-за справедливою вартiстю. 

Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй визначена Товариством станом на 31.12.2016р. в сумi 20 190 тис. грн. 

та вiдображенi в рядку Балансу «iншi фiнансовi iнвестицiї». 

Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття" 

та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". На базi даних стандартiв було проведено узагальнення 

iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi та розкритi основнi позицiї. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. становила 106 730 тис. грн. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалась до пiдсумку балансу за первiсною 

вартiстю i станом на 31.12.2016р. становила 196 533 тис.грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2016р. становила: 

• за виданими авансами - 13 441 тис.грн. 

• з бюджетом - 19 198 тис.грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. становить 44 478 тис. грн.  

Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.2016р. становила 27 852 тис. грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв станом на на 31.12.2016р. становили 273 тис. грн. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображенi вiдповiдно до МСБО 12 «Податок на прибуток» та станом на 31.12.2016р. 

становлять 9069 тис.грн. 

10.4. Облiк запасiв та товарно-матерiальних цiнностей. 

Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси». 

Запаси оцiнювалися за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 

доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 

При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої 

собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 

Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 

Станом на 31.12.2016р. вартiсть запасiв становила 35 694 тис.грн., в тому числi: 

• виробничi запаси – 33 281 тис. грн.; 

• товари - 86 тис.грн; 

• незавершене виробництво – 2 327 тис.грн. 

10.5. Облiк коштiв i розрахункiв 

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi України”, затвердженого постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004 р. зi змiнами та 

доповненнями. 

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї “Про 

безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Українi”, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 



№ 22. 

Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становлять 32 156 тис. грн., в тому числi на 

розрахункових рахунках 32150 грн., в касi - 6 тис.грн. 

10.6. Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв 

На думку аудитора: 

а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi 

активи Товариства загальною сумою 1 571 619 тис. грн. станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi; 

б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського 

облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року. 

11. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями 

11.1. Довгостроковi зобов'язання 

Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", якi визначали умови визнання, оцiнки 

та згортання цих зобов'язань. 

Сума довгострокових зобов'язань за кредитами банкiв станом на 31.12.2016р. становила 475 840 тис.грн.  

Iншi довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2016р. становлять 71 009 тис.грн.  

11.2. Поточнi зобов’язання 

Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", якi визначали умови визнання, оцiнки 

та згортання цих зобов'язань. 

Поточна заборгованiсть з короткострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.2016р. складала 296 855 тис. грн.  

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2016р. становила 22 910 тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становила 51 145 тис. грн.  

Поточна заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2016р. становила 

• з одержаних авансiв - 246 066 тис.грн. 

• з бюджетом - 11 266 тис.грн. 

• зi страхування - 3 092 тис.грн. 

• з оплати працi - 11 539 тис.грн. 

• з учасниками - 31 268 тис.грн. 

Поточнi забезпечення станом на 31.12.2016р. становили 18 893 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2016р. становили 41 320 тис. грн. 

11.4. Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за зобов’язаннями. 

На думку аудитора: 

а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов’язання та забезпечення 

Товариства загальною сумою 1 281 203 тис. грн., станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi; 

б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського 

облiку зобов’язань та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року. 

12. Облiк витрат виробництва та обiгу. 

Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2016 рiк проводився 

у вiдповiдностi з Концептуальною основою складання та подання фiнансових звiтiв, МСФЗ (IAS) 1 "Подання 

фiнансових звiтiв", МСБО 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби". 

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали за рiк 639 762 тис. грн., в тому числi за 

елементами витрат: 

- матерiальнi затрати – 85 268 тис. грн.; 

- витрати на оплату працi – 241 308 тис. грн.; 

- вiдрахування на соцiальнi заходи – 51 654 тис. грн.; 

- амортизацiя – 105 694 тис. грн.; 

- iншi операцiйнi витрати – 155 838 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить – 2 566 645 тис. грн. 

Фiнансовi витрати становлять 70 655 тис.грн. 

13. Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку 

Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд", згiдно з 

яким дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, 

пов'язаних з операцiєю. 

За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 2 676 361 

тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становлять 49 798 тис.грн., дохiд вiд участi в капiталi становить 6 тис.грн., iншi 

фiнансовi доходи становлять 75 тис.грн., iншi доходи – 29 561 тис.грн.  

Станом на 31 грудня 2016 року збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить 77 685 тис.грн. 

14. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 

Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства загалом вiдповiдають вимогам Закону 

України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV та Мiжнародним 



стандартам бухгалтерського облiку. 

Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу i контролю у Товариства здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову 

полiтику вiд 31.12.2015р. № 761, затвердженому керiвником пiдприємства.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв облiкової полiтики, що застосовувалися при 

веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом 2016 року. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт» 

Зареєстроване 10 серпня 1995 року Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 

Мiсцезнаходження: вул. Кутузова, буд.13, м.Київ, 01133. Телефон-067-3556677 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2158 вiд 22.06.2001 року. 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Дата и номер договору на проведення аудиту - Договiр №56131 вiд 27.12.2016р. 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту - 03.01. 2017 р. – 08. 03.2017р. 

Перевiрка здiйснювалась аудитором Озераном Миколою Вiкторовичем (сертифiкат АПУ серiя “А” № 005690 вiд 29 

квiтня 2004 року, продовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26 березня 2009 року до 29 квiтня 2014 року та рiшенням 

АПУ №291/2 вiд 27 березня 2014 року до 29 квiтня 2019 року)), iз залученням консультацiй спецiалiстiв з окремих 

питань. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2016 2 1 

2 2015 2 1 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго" вiдбулися 21.09.2016 р. з наступним порядком денним: 1. 

Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), припинення повноважень 

членiв лiчильної комiсiї. 2. Про порядок проведення позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про схвалення/надання згоди на укладення 

договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 4. Про схвалення/надання згоди на 

укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 5. Про схвалення/надання 

згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 6. Про 

схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-

БАНК». 8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ 

«АЛЬФА-БАНК». 9. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави 

з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору 

застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 11. Про схвалення/надання згоди на укладення 

договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 12. Про схвалення/надання згоди на 

укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 13. Прийняття рiшення 

щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї, 

укладений з ПАТ «СБЕРБАНК». 14. Прийняття рiшення щодо погодження 

внесення змiн у дiючий Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi з ПАТ 

«СБЕРБАНК». 15. Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий 

Договiр поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК». 

Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Не проводила 



 

- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
116 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради жодного 

комiтету не створено. 

Інші (запишіть)  - 

 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Розмiр основної винагороди 

Наглядової ради визначається як 

вiдсоток вiд посадового окладу 

Голови правлiння. На членiв 

Наглядової ради поширюються 

умови премiювання передбаченi 

для персоналу компанiї 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 



Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради дiють на пiдставi Статуту компанiї та 

"Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  
X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  На чергових загальних зборах 

акцiонерiв, якi вiдбулися 

30.03.2016 року, було обрано 

членiв Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Херсонобленерго". 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 4 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 7 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів Так Ні Ні Ні 



наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про ознайомлення 

акцiонерiв з iнформацiєю ВАТ 

"ЕК "Херсонобленерго" 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 



НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

товаристві 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 



Інше (запишіть)  Протягот останнiх трьох рокув 

аудитор не змiнювався. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Перевiрка здiйснювалась 

вiдповiдно до Статуту за 

результатами фiнансового року 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): -  
  

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариств 

не має власного кодексу корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Товариств не має власного кодексу корпоративного управлiння.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Товариств не має власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

 

 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 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 
2573 

 

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 31.12.2016 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 2653 3126 
 

первісна вартість 1001 4171 5313 
 

накопичена амортизація 1002 -1518 -2187 
 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 37553 56313 
 

Основні засоби: 1010 979661 1006566 
 

первісна вартість 1011 6490816 6594867 
 

знос 1012 -5511155 -5588301 
 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 
 

первісна вартість 1016 0 0 
 

знос 1017 0 0 
 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 
 



первісна вартість 1021 0 0 
 

накопичена амортизація 1022 0 0 
 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0  

інші фінансові інвестиції 1035 20892 20190 
 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 94822 106730 
 

Відстрочені податкові активи 1045 10463 9069 
 

Гудвіл 1050 0 0 
 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 

 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
 

Усього за розділом I 1095 1146044 1201994 
 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 42757 35694 
 

Виробничі запаси 1101 40719 33281 
 

Незавершене виробництво 1102 1569 2327 
 

Готова продукція 1103 0 0 
 

Товари 1104 469 86 
 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 
 

Депозити перестрахування 1115 0 0 
 

Векселі одержані 1120 0 0 
 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 119676 196533 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

4726 

 

13441  

з бюджетом 1135 19279 19198 
 

у тому числі з податку на прибуток 1136 19278 19198 
 

з нарахованих доходів 1140 0 0 
 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16170 44478 
 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
 

Гроші та їх еквіваленти 1165 28982 32156 
 

Готівка 1166 8 6 
 

Рахунки в банках 1167 28974 32150 
 

Витрати майбутніх періодів 1170 141 273 
 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0  

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
 

резервах незароблених премій 1183 0 0 
 



інших страхових резервах 1184 0 0 
 

Інші оборотні активи 1190 35478 27852 
 

Усього за розділом II 1195 267209 369625 
 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 

 

Баланс 1300 1413253 1571619 
 

 

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 
 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
 

Капітал у дооцінках 1405 1005173 968826 
 

Додатковий капітал 1410 16568 16568 
 

Емісійний дохід 1411 0 0 
 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
 

Резервний капітал 1415 6146 6146 
 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -704510 -745848 
 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Інші резерви 1435 0 0 
 

Усього за розділом I 1495 368101 290416 
 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
 

Довгострокові кредити банків 1510 420012 475840 
 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 95571 71009 
 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
 

Цільове фінансування 1525 0 0 
 

Благодійна допомога 1526 0 0 
 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 
 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 

 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 

 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 

 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 
 



Призовий фонд 1540 0 0 
 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
 

Усього за розділом II 1595 515583 546849 
 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 247839 296855 
 

Векселі видані 1605 0 0 
 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 22413 22910 

 

за товари, роботи, послуги 1615 5229 51145 
 

за розрахунками з бюджетом 1620 3846 11266 
 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
 

за розрахунками зі страхування 1625 3099 3092 
 

за розрахунками з оплати праці 1630 6712 11539 
 

за одержаними авансами 1635 161637 246066 
 

за розрахунками з учасниками 1640 31270 31268 
 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
 

за страховою діяльністю 1650 0 0 
 

Поточні забезпечення 1660 12652 18893 
 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
 

Інші поточні зобов’язання 1690 34872 41320 
 

Усього за розділом IІІ 1695 529569 734354 
 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 
 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 

 

Баланс 1900 1413253 1571619 
 

 

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. 

Датою переходу на МСФЗ компанiя вважає 01.01.2012. 

Баланс складено станом на 31.12.2016р. за вимогами 

МСФЗ. 

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.  

Керівник Сафронов I.М. 

Головний бухгалтер Зубенко О.П. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2676361 2034681 

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 ( 2566645 ) ( 1896684 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

109716 

 

137997 

 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 49798 75419 

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 ( 61509 ) ( 44677 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 120891 ) ( 262933 ) 

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 ( 22886 ) ( 94194 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 6 3 

Інші фінансові доходи 2220 75 328 

Інші доходи 2240 29561 3718 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 70655 ) ( 59097 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 12391 ) ( 1668 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 76290 ) ( 150910 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1395 4245 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 77685 ) ( 146665 ) 

 

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 -77685 -146665 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 85268 65182 

Витрати на оплату праці 2505 241308 165412 

Відрахування на соціальні заходи 2510 51654 59303 

Амортизація 2515 105694 97810 



Інші операційні витрати 2520 155838 291875 

Разом 2550 639762 679582 

 

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 -0.43425 -0.81984 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.43425 -0.81984 

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 I.М. 

Головний бухгалтер Зубенко О.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

«Енергопостачальна компанiя 

«Херсонобленерго» 

за ЄДРПОУ 05396638 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2055275 

 

1664695 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 135593 41215 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1002539 765577 

Надходження від повернення авансів 3020 6128 1183 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 36685 31771 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2494846 ) 

 

( 1862211 ) 

Праці 3105 ( 187924 ) ( 135278 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 52204 ) ( 66597 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 103260 ) ( 99201 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 191669 ) ( 134151 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1890 ) ( 1364 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 60970 ) ( 50271 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 143457 155368 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 15000 10 

необоротних активів 3205 113 358 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 75 328 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 3 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 109 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 104407 ) ( 77989 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -89325 -77293 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 235589 96271 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 -218476 -113262 

Сплату дивідендів 3355 ( 2 ) ( 7 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 68001 ) ( 50645 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -50890 -67643 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3242 -10432 

Залишок коштів на початок року 3405 28982 18854 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -68 -304 

Залишок коштів на кінець року 3415 32156 28982 

 

Примітки 

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.  

Методика заповнення "Звiту про рух грошових коштiв" (за 

прямим методом) полягала у визначеннi його показникiв, 

згiдно з вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових 

коштiв".  

Керівник Сафронов I.М. 

Головний бухгалтер Зубенко О.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя 

«Херсонобленерго» 
за ЄДРПОУ 05396638 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 44724 1005173 16568 6146 -689517 0 0 383094 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -92 0 0 -92 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 -14901 0 0 -14901 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 44724 1005173 16568 6146 -704510 0 0 368101 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -77685 0 0 -77685 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -36347 0 0 36347 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -36347 0 0 -41338 0 0 -77685 

Залишок на 

кінець року 
4300 44724 968826 16568 6146 -745848 0 0 290416 

 

Примітки 

Звiт про власний капiтал складений на пiдставi залишкiв та оборотiв вiдповiдних 

рахункiв облiку Товариства, ув"язаний з балансом Товариства. Методика заповнення 

вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про 

власний капiтал".  

Керівник Сафронов I.М. 

Головний бухгалтер Зубенко О.П. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 р. 

(в тисячах українських гривень) 

1.СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI 

Компанiя "Херсонобленерго" ("Херсонобленерго" або "Компанiя") є українським акцiонерним 

товариством. Спочатку, Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим 

акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України згiдно з Указом Президента 

України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 4 

квiтня 1995 року i з Наказом № 140 Мiнiстерства енергетики i електрифiкацiї України вiд 1 серпня 

1995 року. В рамках програми приватизацiї в Українi Компанiя була приватизована 12 лютого 

1997 згiдно з Наказом № 7 - ДП Фонду державного майна України як Державна акцiонерна 

Енергопостачальна компанiя. 29 грудня 1998 у зв'язку зi змiною назви Компанiя була 

перереєстрована як Вiдкрите акцiонерне товариство «Херсонобленерго» згiдно з рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв. У травнi 2001 року Фонд державного майна України провiв тендер iз 

продажу контрольного пакета акцiй Компанiї. В результатi тендеру основним акцiонером 

Компанiї став приватний iнвестор. 

17 березня 2011 р. Компанiя була перереєстрована як Публiчне Акцiонерне Товариство 

«Енергопостачальна компанiя« Херсонобленерго » згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним 

особам в Херсонськiй областi, Україна. 

Компанiя отримала лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України 

(«НКРЕ») на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та передачу електричної 

енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами. Цi лiцензiї виданi на необмежений 

термiн. 

Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склала 2573 осiб. 

Юридична адреса Компанiї: Україна, м. Херсон, вул. Пестеля, 5. 

2.ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Заява про вiдповiднiсть 

Вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 

16.07.99 р. № 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 iз застосуванням вимог МСФЗ. 

Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 

Вся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округляється до найближчої 

тисячi, якщо не вказано iнше. 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. 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї 

На дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з 

економiчною кризою в Українi, ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України. 

Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi значною мiрою залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих на 

вирiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної та 

правової системи країни. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї 

обслуговувати i сплачувати свої борги у мiру настання строкiв їхнього погашення. 



3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

У Компанiї є ряд оцiнок i припущень щодо майбутньої дiяльностi. Данi оцiнки i припущення 

безперервно оцiнюються на пiдставi минулого досвiду та iнших факторiв, включаючи такi 

очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються розумними в обставинах, що склалися. В 

майбутньому, фактичнi подiї можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок i припущень. Нижче наведено 

тi оцiнки i припущення, якi пов'язанi з високим ризиком значних коригувань балансової вартостi 

активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

• Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або 

амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується протягом термiну їх 

корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 

перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються 

на предмет подальшої вiдповiдностi. 

• Судовi розгляди. Вiдповiдно до МСФЗ, Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування поточного 

зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), що виникло в результатi минулої 

подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є 

ймовiрним i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли данi вимоги не 

дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової 

звiтностi. Реалiзацiя будь-якого непередбаченого зобов'язання, яка не була в поточний момент 

визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансове становище 

Компанiї. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд 

керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя 

переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям в судових розглядах на кожну звiтну дату, 

щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до 

уваги при прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або 

оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй вiдбувається 

судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг 

протягом пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки 

юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення 

керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи 

оцiнку. 

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалась до всiх перiодiв, поданих у данiй 

фiнансовiй звiтностi. 

Основнi засоби  

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: 

- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi 

послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; 

- використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. 

Основнi засоби Компанiї розподiляються за такими класами: 

• земля 

• будiвлi та споруди  

• передавальнi пристрої  

• силовi машини та устаткування  

• обладнання та обчислювальна технiка  

• транспорт  

• iншi  

До складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного 

перiоду (року) та їх вартiсть бiльше 6000,00 грн. 

Матерiальнi активи термiном служби бiльше одного року та вартiстю, що не перевищує 6000,00 

гривень включаються до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв, та облiковуються 

на субрахунках 112, 117 “Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи”. 

Придбанi (створенi) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю.  



Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi 

використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.  

Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться в разi, якщо їх балансова 

вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.  

Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у 

власному капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває 

ранiше визнане у звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. 

Зменшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та 

збитки, за винятком випадкiв, коли зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього 

ж основного засобу, вiдображеного у звiтi про змiни у власному капiталi. Суми, вiдображенi як 

резерв на переоцiнку у складi додаткового капiталу, списуються до нерозподiленого прибутку в 

момент вибуття активу. 

Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється пiд час щорiчної iнвентаризацiї. 

На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти 

основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх 

корисного використання. Для розрахунку зносу використовуються наступнi орiєнтовнi термiни 

використання: 

Будiвлi та споруди 15 - 50 рокiв 

Передавальнi пристрої 10 – 45 рокiв 

Силовi машини та устаткування 5 - 20 рокiв 

Офiсне обладнання 2 - 10 рокiв 

Транспортнi засоби 5 - 20 рокiв 

Iншi 2 - 20 рокiв 

Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається i, у випадку необхiдностi, 

коригується. Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками 

корисного використання, то такi складовi можуть облiковуватися як окремi об'єкти основних 

засобiв. Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної 

собiвартостi об'єкта, амортизують окремо. 

Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв 

визнаються вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати 

капiталiзуються лише в тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої 

економiчної вигоди вiд використання такого об'єкта основних засобiв : 

- витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання 

нового об'єкта основних засобiв, 

- витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того 

звiтного перiоду, в якому вони понесенi. 

Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються як 

рiзниця мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта. 

Вони вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. 

Нематерiальнi активи 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають програмне забезпечення. 

Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення можуть вiдноситись на витрати, або капiталiзуються. 

Капiталiзоване програмне забезпечення рiвномiрно амортизується протягом очiкуваного термiну 

корисного використання, який не перевищує 10 рокiв. 

Зменшення корисностi активiв 

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного 

вiдшкодування. 

На предмет зменшення корисностi перевiряється кожна одиниця активiв. Якщо суму очiкуваного 



вiдшкодування окремого активу визначити неможливо, тодi на зменшення корисностi 

перевiряється найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження 

грошових коштiв внаслiдок безперервного використання. 

Сума очiкуваного вiдшкодування – бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при використаннi.  

Сума, що амортизується – iсторична вартiсть активу або iнша сума, за якою облiковується актив у 

фiнансовiй звiтностi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  

Справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основi цiн активного 

ринку або на основi угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на продаж 

включаються всi додатковi витрати, якi прямо пов'язанi з продажем активу. Якщо справедливу 

вартiсть активу достовiрно оцiнити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування активу 

вважають вартiсть його використання. 

Iндикатором зменшення корисностi вважається будь-який факт того, що дисконтована сума 

надходження грошових коштiв вiд активу виявиться меншою за його балансову (залишкову) 

вартiсть. Iндикаторами зменшення корисностi можуть бути як зовнiшнi, так i внутрiшнi фактори, 

серед яких є: 

• суттєве зменшення ринкової вартостi активу, порiвняно з тим, яке було очiкуваним, 

• негативнi змiни у законодавствi, 

• змiни в ринкових вiдсоткових ставках, 

• змiни у ризиках, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, 

• є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу, 

• грошовi потоки для активу або подальшi кошти, необхiднi для його утримання, iстотно 

перевищують тi, що були попередньо запланованi, 

• грошовi потоки або прибуток вiд активу є iстотно меншими, нiж тi що були попередньо 

запланованi, 

• суттєве зростання запланованого збитку вiд активу. 

У випадку наявностi зазначених або iнших iндикаторiв зменшення корисностi, керiвництво 

Компанiї приймає рiшення про обов'язкове проведення перевiрки активiв на знецiнення. 

Незалежно вiд iснування iндикаторiв зменшення корисностi, щорiчнiй обов'язковiй перевiрцi на 

предмет знецiнення пiдлягають необоротнi активи з невизначеним строком корисного 

використання та необоротнi активи, якi ще не введенi в експлуатацiю. 

Розрахований збиток вiд зменшення корисностi активу вiдображається як витрати у звiтi про 

прибутки та збитки у поточному перiодi, за винятком випадкiв, коли результат переоцiнки активу 

вiдображається безпосередньо у власному капiталi. Збиток вiд зменшення корисностi 

переоцiненого активу визнається як зменшення вiд переоцiнки, як це передбачено у МСБО 36 

“Зменшення корисностi активiв”.  

Витрати вiд зменшення корисностi активу, визнанi у минулому звiтному перiодi, пiдлягають 

сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного 

вiдшкодування.  

Визнання фiнансових iнструментiв 

Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, 

коли вона стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та 

зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються 

в наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до 

погашення, i фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, 

вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язанi з 

придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то 

вона розглядає наявнiсть в ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi 

iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi 



характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних 

показникiв основного договору. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це 

дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового 

року.  

Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату 

укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з 

купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка 

вимагає поставки активу в строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на 

певному ринку. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або 

визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. До них не належать активи: якi 

пiдприємство має намiр продати негайно або найближчим часом; якi класифiковано як утримуванi 

для продажу; якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що облiковуються за 

справедливою вартiстю; та тi, якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що доступнi для 

продажу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, до якої 

додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з 

придбанням.  

Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого 

рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартостi дебiторської заборгованостi. 

На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що 

кориснiсть позик та дебiторської заборгованостi може зменшитися.  

Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi, 

керiвництво Компанiї оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки 

вiд зменшення корисностi. Зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi в облiку 

вiдображається шляхом створення резерву сумнiвних боргiв. 

Резерв сумнiвних боргiв нараховується на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо 

керiвництво Компанiї має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини 

дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом.  

Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки та 

збитки.  

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв 

зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом 

коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi 

про прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, 

стають платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в 

цю категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного 

визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Вiдсотки, заробленi або сплаченi з iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як 

процентний дохiд або витрати. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтностi в момент 

отримання прав на них. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 

Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi 

iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення фiнансовi 

активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з 

проведенням операцiї.  

Будь-яка продаж або перекласифiкацiя iнвестицiй, утримуваних до погашення в сумi, що 

перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласифiкацiї всiх iнвестицiй, 

утримуваних до погашення, в iнвестицiї, наявнi для продажу.  



Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти 

грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. 

Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих 

Примiток.  

Непохiднi фiнансовi зобов'язання 

При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї 

переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi 

критерiї: (i) вiднесення в цю категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах 

облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного 

прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими 

здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до 

полiтики управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний 

iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кiнець кожного фiнансового року Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. 

Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення у зв’язку iз позиками та 

дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку 

оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), 

дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за 

ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу 

повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у 

звiтi про сукупний дохiд за перiод. 

Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному 

фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi з фiнансових активiв, якi 

окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення по окремо 

оцiненому фiнансовому активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається 

до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група 

фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що 

оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце 

збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. 

Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше 

визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд 

знецiнення визнається у звiтi про сукупний дохiд за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть 

активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. 

Щодо дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує 

об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових 

труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов 

поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони 

вважаються безнадiйними.  

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи 

Визнання фiнансового активу (або, у разi застосування, частини фiнансового активу або частини 

групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у разi: 

- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

суттєвих затримок; або 

- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i 



якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) нi 

передала, нi зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому 

передала контроль за активом. 

У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, i при 

цьому не передала та не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також 

не передала контроль за активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi 

Компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим 

активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або 

максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати. 

Фiнансовi зобов'язання 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення 

термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупний дохiд за 

перiод. 

Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. 

Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами 

обмiну, що переважає на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi 

в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну дату. Курсовi 

рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Немонетарнi 

активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною 

вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках в банках. 

Передоплати постачальникам 

Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням 

резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. 

Запаси 

Запаси оцiнюються за меншою з двох вартiстостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. 

Запаси списуються за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста 

вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi 

за вирахуванням оцiночних витрат на доопрацювання i витрат, необхiдних для здiйснення торгової 

угоди.  

Акцiонерний капiтал 

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал в тiй мiрi, в якiй 

вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi акцiї 

Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти. 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за 

справедливою вартiстю.  

Аванси отриманi вiд клiєнтiв  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, вiдображаються в облiку та звiтностi за справедливою вартiстю. 

Дивiденди 

Дивiденди визнаються в момент, коли їх виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати 

остаточних дивiдендiв, їх визнання здiйснюється в момент затвердження акцiонерами на 

загальних зборах. 

Кредити та позики  

Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю. Кредити i позики 

класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв. 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 



Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати 

внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Дана пенсiйна 

програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд вiдносяться до 

перiоду, в якому виплачується заробiтна плата. 

Також, Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, в який здiйснює щомiсячнi 

вiдрахування вiд суми заробiтної плати спiвробiтникiв за фактично вiдпрацьований час. Дана 

пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд 

вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. 

У Компанiї не iснує програм iнших додаткових виплат при виходi на пенсiю чи iнших значних 

компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань. 

Оренда 

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi 

на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою 

вiдображаються як витрати, у звiтi про фiнансовi результати за перiод з використанням 

прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом термiну оренди. 

Потенцiйнi зобов'язання 

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 

Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

Резерви 

Нарахування резервiв наступних витрат та платежiв здiйснюється у тих випадках, коли у Компанiї 

виникають зобов'язання, правовi або такi, що випливають з iснуючої дiлової практики, в результатi 

подiй, якi вiдбулися в минулому. При цьому повинна iснувати ймовiрнiсть того, що врегулювання 

цих зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економiчних вигiд, i сума зобов'язання може 

бути оцiнена з достатнiм ступенем достовiрностi.  

Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 

передбачуваної до отримання в якостi вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для 

розрахунку цiєї суми - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiм 

тимчасовим рiзницям на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей 

фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим рiзницями, 

крiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або 

активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток 

або збиток; i 

-щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може 

контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, 

що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим рiзницями i 

перенесенню на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати 

тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на 

наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi 



первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а 

також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки 

якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 

яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або 

оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i 

положень податкового законодавства. 

Для розрахунку вiдстроченого податку на прибуток застосовано ставку податку на прибуток. – 

18%. 

Визнання доходiв  

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї визнається за 

принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, 

пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається 

за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).Сума доходу визначається на основi 

застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї, затверджених Нацiональною комiсiєю 

регулювання електроенергетики України i комунальних послуг. Методика визначення тарифiв 

заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i затвердженому коефiцiєнтi 

прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив соцiально-

полiтичних чинникiв.  

Продовження тексту приміток 

5.ОСНОВНI ЗАСОБИ 

На дату баланса 31.12.2016 р. основнi засоби первiсною вартiстю 3 409 835 тис.грн знаходяться в 

заставi в якостi забезпечення кредитiв. 

Станом на 31.12.2016р. Компанiя використовує в своїй дiяльностi повнiстю зношенi основнi 

засоби первiсною вартiстю 135 606 тис.грн. 

У звiтному перiодi у Компанiї не було витрат на позики, що мають безпосереднє вiдношення до 

придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв i, вiдповiдно, не капiталiзувались 

витрати на позики. 

6.НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Нематерiальнi активи (р. 1000, р.1001, р.1002 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 

грудня 2015 – та 31 грудня 2016 рокiв представленi таким чином: 

Програмне забезпечення Всього 

Первiсна вартiсть Станом на 31 грудня 2015 року 4 171 4 171 

Накопичений знос Станом на 31 грудня 2015 року 1 518 1 518 

Надходження 1385 1385 

Вибуття 243 243 

Знос 912 912 

Первiсна вартiсть Станом на 31 грудня 2016 року 5313 5313 

Накопичений знос Станом на 31 грудня 2016 року 2187 2187 

7.ЗАПАСИ 

Запаси (р.р.1100 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015 р. та на 31 

грудня 2016 р. представленi наступним чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Сировина i матерiали 19 524 15 519 

МНМА не введенi в експлуатацiю 5 162 5 867 

Паливо 1 588 1 044 

Тара i тарнi матерiали 94 73 

Запаснi частини 13 678 10 222 



Iншi матерiали 673 556 

Незавершене виробництво 1 569 2 327  

Товари 469 86 

Всього 42 757 35 694 

8.ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Фiнансовi активи (р.1035 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015 р. та на 

31 грудня 2016 р. представленi таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Акцiї ПАТ «Миколаївобленерго» Ринкова вартiсть 20892 20180 

Векселi отриманi 95 95 

Резерв сумнiвних боргiв (95) (95) 

Корпоративнi права 26 36 

Резерв пiд знецiнення (26) (26) 

Всього 20892 20190 

Станом на 31 грудня 2016 року фiнансовi iнструменти включають: Акцiї ПАТ 

"ЕК"Миколаївобленерго" в кiлькостi 13 453 401 шт. Ринкова вартiсть акцiй визначена в сумi 20 

180 101,50 грн - на 31.12.2016 р. 

Корпоративнi права станом на 31.12.2016р. включають: внесок в статутний капiтал ТОВ „Редакцiя 

Газети „Губернiя” – в сумi 26 тис. грн. (23,64%) та внесок в статутний капiтал ТОВ „Олешкiвська 

СЕС” в сумi 10 тис. грн. (100%). На внесок в статутний капiтал ТОВ „Редакцiя Газети „Губернiя” 

компанiя створила 100% резерв пiд знецiнення. 

9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ, ДЕБIТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Торгова i iнша дебiторська заборгованiсть (р.1125, р.1135, р.1155, ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий 

стан)) станом на 31 грудня 2015р. р. та на 31 грудня 2016 р. представлена таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Дебiторська заборгованiсть за ел.енергiю 183844 249603 

Розрахунки по пiльгам та субсидiям 5148 34176 

Розрахунки по запасам 256 256 

Позики робiтникам 32 33 

Розрахунки за послуги 633 829 

Розрахунки з бюджетом 19279 19198 

Розрахунки з переведення боргу 10595 9724 

Iнша 399 1003 

Резерв сумнiвних боргiв (65061) (54614) 

Всього 155125 260209 

Ефективна вiдсоткова ставка по торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi на 31 грудня 2015 р. 

i 31 грудня 2016 р. дорiвнює нулю. 

10.РОЗРАХУНКИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (р.1130 ф.1 Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2016 р. представлена таким чином:  

31.12.2015 31.12.2016 

Аванси за електричну енергiю - - 

Аванси за послуги 3540 4037 

Аванси по розрахункам за запаси 2199 8042 

Аванси по розрахункам за необоротнi активи 1829 3533 

Аванси по кап.будiвництву 50 613 

Резерв сумнiвних боргiв (2892) (2784) 

Всього 4726 13441 

11.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Грошовi кошти (р.1165 ф.1 Баланс(Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015 р. та 31 

грудня 2016 рокiв представленi таким чином: 



31.12.2015 31.12.2016 

Грошовi кошти в банках на поточних рахунках 28973 32146 

Грошовi кошти в дорозi - 3 

Грошовi кошти в банках на депозитних рахунках 1 - 

Грошовi кошти в касi 8 7 

Разом 28982 32156 

Станом на 31 грудня 2015 р. та на 31 грудня 2016 р. не iснує обмежень щодо використання коштiв 

на поточних рахунках в банках. 

12.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

Зареєстрований капiтал (р.1400 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015 р. 

та на 31 грудня 2016 р. представлений таким чином: 

Кiлькiсть акцiй Сума 

Зареєстрований, випущений та повнiстю оплачений статутний капiтал 

- простi акцiї (номiнальна вартiсть) 178 895 040 44724 

Структура статутного капиталу Компанiї станом на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2016 р. 

представлена таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Кiлькiсть акцiй % володiния Кiлькiсть акцiй % володiния 

ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” 169,076,806 94,51% 169,076,806 94,51% 

Iншi 9,818,234 5,49% 9,818,234 5,49% 

Всього 178,895,040 100.00% 178,895,040 100.00% 

Номiнальна вартiсть акцiй складає 0,25 гривнi за одну акцiю. Утримувачi простих акцiй мають 

право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на 

акцiю на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi 

членiв виконавчого органу (правлiння) – 3012 шт. 

Продовження тексту приміток 

13.ДОВГОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ 

Довгостроковi кредити банкiв (по р. 1510 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 

грудня 2015р. та на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Довгостроковi кредити банкiв в iноз.валютi 420012 475840 

Всього 420012 475840 

14.ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

Для визначення справедливої вартостi iнших довгострокових зобов’язань компанiя провела 

дисконтування довгострокових зобов`язаннь перед ДП «Енергоринок», довгострокових 

зобов’язань з переведення боргу перед iншими контрагентами (ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", 

ПАТ "Кiровоградобленерго", Публiчне АТ "ЛЬВОВОБЛЕНЕРГО") та довгострокової поворотної 

фiнансової допомоги, отриманої для фiнансування послуг з приєднання електроустановок до 

електричних мереж. 

Балансова вартiсть ґрунтується на поточнiй вартостi iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка в 

розмiрi 15%.  

Компанiя вiдображає в облiку витрати на амортизацiю суми дисконту довгострокової 

кредиторської заборгованостi та поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями 

перед ДП «Енергоринок», та зобов’язань з переведення боргу на рахунку 4410 «Прибуток (збиток) 

минулих рокiв». Таким чином на амортизацiю суми дисконту вiдбувається коригування валюти 

балансу шляхом перерахування залишкiв зобов'язань та власного капiталу на початок звiтного 

перiоду. 

Витрати на амортизацiю дисконту довгострокової заборгованостi за поворотною фiнансовою 

допомогою вiдображаються в складi витрат звiтного перiоду. 

Показники по р.1515 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015р (з 

урахуванням коригування валюти балансу шляхом перерахування залишкiв зобов'язань на початок 

звiтного перiоду) та на 31 грудня 2016 р. представленi таким чином:  



31.12.2015 31.12.2016 

Довгострокова позика по послугам приєднання 25 199 

Реструктуризований борг (перед ДП «Енергоринок») 131328 106704 

Реструктуризований борг (переведення боргу) 6178 6146 

Дисконт по iншим довгостроковим зобов`язанням (2541) (2541) 

Дисконт по зобов`язанням перед ДП «Енергоринок» (39407) (39407) 

Дисконт по зобов`язанням за поворотною фiнансовою допомогою (12) (92) 

Всього 95571 71009 

26 вересня 2012 року переукладено угоду про реструктуризацiю боргу за придбану електричну 

енергiю з ДП «Енергоринок», згiдно угоди № 8977/02/32904 вiд 26.09.12 р. борг за поставлену 

електроенергiю пiдлягає погашенню рiвними частинами в термiн до квiтня 2022 р. 

На протязi 2010 - 2012 рокiв були проведенi операцiї з передачi боргу перед ДП «Енергоринок» за 

поставлену електроенергiю наступним юридичним особам: ПАТ "ЕК "Севастопольенерго", ПАТ 

„Кiровоградобленерго”, ПАТ „Львiвобленерго”, ПАТ „ЕК „Житомиробленерго”. В результатi 

зменшилася заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» i збiльшилася заборгованiсть перед 

перелiченими юридичними особами. Погашення даної заборгованостi розстрочено на пiдставi 

укладених договорiв реструктуризацiї.  

15.ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ`ЯЗАННЯМИ 

Для визначення справедливої вартостi iнших довгострокових зобов’язань компанiя провела 

дисконтування поточної заборгованостi за довгостроковими зобов`язаннями перед ДП 

«Енергоринок», довгострокових зобов’язань з переведення боргу перед iншими контрагентами 

(ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПАТ "Кiровоградобленерго", Публiчне АТ 

"ЛЬВОВОБЛЕНЕРГО"). Балансова вартiсть ґрунтується на поточнiй вартостi iз застосуванням 

ефективної ставки вiдсотка в розмiрi 15%.  

Згiдно Рiшення № 92 про реструктуризацiю податкових зобов`язань вiд 28.12.2006 р. 

реструктуризованi податковi зобов`язання з податку на прибуток пiдприємств.  

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями (р.1610 ф.1 Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015р. (з урахуванням коригування валюти балансу 

шляхом перерахування залишкiв зобов'язань на початок звiтного перiоду) та на 31 грудня 2016 р. 

представлена таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Реструктуризований борг з податку на прибуток 81 - 

Реструктуризований борг (перед ДП «Енергоринок») 23089 24624 

Реструктуризований борг (переведення боргу) 1147 190 

Дисконт по зобов`язанням перед ДП «Енергоринок» (1889) (1889) 

Дисконт по iншим довгостроковим  

зобов`язанням (перевед.боргу) (15) (15) 

Всього 22413 22910 

16.КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ  

Кредити та займи (р.1600 ф.1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 грудня 2015р та на 

31 грудня 2016 р. представленi таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016 

Банкiвськi кредити в iноземнiй валютi 240006 271908 

Банкiвськi кредити в нацiональнiй валютi 7833 24947 

Всього 247839 296855 

17.ПОТОЧНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ З ОТРИМАНИХ АВАНСIВ 

Зобов‘язання по авансам отриманим (р.1635 ф.1 Баланс(Звiт про фiнансовий стан)) станом на 31 

грудня 2015р та на 31 грудня 2016р. представленi таким чином: 

31.12.2015 31.12.2016  

Аванси, отриманi за електроенергiю 120600 196118  

Аванси, отриманi за послуги приєднання до мереж власника 39614 47641  

Аванси за роботи, послуги 1371 2304  

Iншi 51 3  



Всього 161637 246066  

18.КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО РОЗРАХУНКАМ З БЮДЖЕТОМ  

Розрахунки з бюджетом (р.1135,1620 ф.1 Баланс) станом на 31 грудня 2015р. та на 31 грудня 

2016р. представленi таким чином: 

Сальдо на 31.12.2015 Сальдо на 31.12.2016 

р.1135 ф р.1620 ф1 р.1135 ф1 р.1620 ф1 

Податок на прибуток 19278 19198 - 

Податок на додану вартiсть - 2402 - 8167 

Плата за землю - 49 - 162 

Збiр за спецiальне використання води - 2 - 2 

ПДФО - 1206 - 2640 

Орендна плата за землю - 7 - 29  

Екологiчний податок - 21 - 21 

Збiр за користування радiочастотним ресурсом 1 - - 1 

Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки 18 - 20 

Транспортний податок - 12 - - 

Вiйськовий збiр - 129 - 224 

Всього 19279 3846 19198 11266 

19.ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)  

Доходи вiд основних операцiй за звiтний перiод 2016 р. та 2015р. (ряд. 2000 Звiту про фiнансовi 

результати) представленi таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк  

Дохiд вiд реалiзацiї активної електроенергiї 2606298 1985858  

Дохiд вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 34851 29445  

Дохiд вiд послуг приєднання до мереж власника 23215 10364  

Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг 11105 7935  

Iншi доходи 892 1079  

Всього 2676361 2034681  

20.СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ)  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод 2016 р. та 2015 р. 

(ряд. 2050 Звiту про фiнансовi результати) представлена таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк 

Собiвартiсть купованої електроенергiї 2111484 1525846 

Витрати на постачання електроенергiї 451459 367782 

Собiвартiсть виконаних робiт, наданих послуг 3012 2462 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 690 594 

Всього 2566645 1896684 

21.IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод 2016 р. та за 2015 р. (ряд. 2120 Звiту про фiнансовi 

результати) представленi таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк  

Одержанi штрафи, пенi, неустойки 8465 7221  

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 3872 2338  

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 317 1526  

Дохiд вiд купiвлi-продажу валюти 128 87  

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 35617 62475  

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 89 55  

Вiдшкодування ранiше списаних активiв 207 75  

Iншi доходи операцiйної дiяльностi 1103 1642  

Всього 49798 75419  

22.АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ  

Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод 2016 р. та 2015 р. (ряд. 2130 Звiту про фiнансовi 

результати) представленi таким чином: 



2016 рiк 2015 рiк 

Витрати на оплату працi 33174 21654 

Вiдрахування на соцстрахування 6369 6245 

Плата за розрахунково-касове обслуговування банкiв 6834 4996 

Професiйнi послуги (аудиторськi, юридичнi, тощо) 2835 2858 

Податки та збори 2995 1519 

Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання 1478 1157 

Амортизацiя ОЗ та нематерiальних активiв 2183 1873 

Витрати на вiдрядження 232 215 

Iншi 5409 4160 

Всього 61509 44677 

23.IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ  

Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод 2016 р. та 2015 р. (ряд. 2180 Звiту про фiнансовi 

результати) представленi таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк 

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi за електроенергiю 1077 615 

Списання iншої безнадiйної дебiторської заборгованостi 68 22 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв утримуваних для продажу 237 323 

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 545 - 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 113584 255995 

Витрати на благодiйну допомогу 194 433 

Нарахування резерву сумнiвних боргiв 385 2667 

Iншi 4801 2878 

Всього 120891 262933 

24.IНШI ДОХОДИ 

Iншi доходи за звiтний перiод 2016 р. та 2015 р. (ряд. 2240 Звiту про фiнансовi результати) 

представленi таким чином:  

2016 рiк 2015 рiк 

Дохiд вiд оприбуткування запасiв отриманих вiд демонтажу ОЗ 3416 3561 

Дохiд вiд змiни вартостi фiн. iнструментiв 10583 13 

Дохiд вiд реалiзацiї фiн. iнвестицiй 15000 10 

Дохiд вiд безоплатно отриманих необорот. активiв 551 - 

Iншi доходи 11 134 

Всього 29561 3718 

25.ФIНАНСОВI ВИТРАТИ  

Фiнансовi витрати за звiтний перiод 2016 р. та 2015 р. (ряд. 2250 Звiту про фiнансовi результати 

представленi таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк 

Вiдсотки за кредитом 70655 59097 

Всього 70655 59097 

26.IНШI ВИТРАТИ  

Iншi витрати за звiтний перiод 2016 р. та за 2015 р. (ряд. 2270 Звiту про фiнансовi результати) 

представленi таким чином: 

2016 рiк 2015 рiк 

Списання необоротних активiв 1077 1657 

Витрати вiд змiни вартостi фiнансових iнструментiв 7 1 

Балансова вартiсть реалiз.фiн.фнвестицiй 11307 10 

Всього 12391 1668 

27. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Результатом дiяльностi компанiї за 2016 р. став збиток в сумi 77684799,08 грн. 

28.РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ  

IНШI ВИТРАЧАННЯ (Р. 3190) ФОРМИ № 3 «ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ( ЗА 

ПРЯМИМ МЕТОДОМ)» 



За 2015р. За 2016р. ( тис.грн.) 

Розрахунки з пiдзвiтними особами по витратам на вiдрядження 1933 1743 

Розрахунки з iншими дебiторами 201 1013 

Сплата за договорами добровiльного та обов’язкового страхування 610 400 

Погашення заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями 24078 23540 

Погашення заборгованостi за виданими векселями - 4716 

Розрахунки з iншими кредиторами 11600 6049 

Розрахунки з банками по iншiм операцiям 19338 10536 

Перерахованi алiменти 1931 1351 

Перерахованi профспiлковi внески 1279 923 

Всього 60970 50271 

IНШI НАДХОДЖЕННЯ (Р. 3095) ФОРМИ № 3 «ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ( ЗА 

ПРЯМИМ МЕТОДОМ)» 

За 2016р. За 2015р. (тис.грн.) 

Повернення грошових коштiв виданих на вiдрядження пiдзвiтними особами 153 116 

Розрахунки з iншими дебiторами 21714 13715 

Розрахунки з iншими кредиторами 3048 6773 

Iншi надходження 11770 11167 

Всього 36685 31771 

29.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Вiдповiдно до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI (ПКУ) iз змiнами та 

доповненнями, з 2014 р. ставка податку на прибуток що застосовувалася до Компанiї - 18% .. 

Продовження тексту приміток 

30.УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Загальна iнформацiя  

В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй 

напрямок i наслiдки яких в даний час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, 

погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiї 

енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з 

невизначенiстю щодо можливих змiн в цьому секторi, в даний час неможливо оцiнити 

потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї. 

Соцiальнi зобов'язання 

Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору 

Компанiя має зобов'язання по здiйсненню своїм працiвникам певних виплат у зв’язку iз 

соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання 

не враховується у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оскiльки керiвництво не може достовiрно 

оцiнити суму майбутнiх виплат у зв’язку iз соцiальним забезпеченням. 

Страхування 

Компанiя не має повного страхового покриття по устаткуванню, на випадок переривання 

дiяльностi або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або 

нанесення шкоди навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або 

операцiями Компанiї. Доти, доки Компанiя не отримає адекватне страхове покриття, iснує ризик 

втрати або пошкодження певних активiв, що може зробити iстотний негативний вплив на 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. 

Судовi процеси  

В ходi своєї дiяльностi Компанiя втягується в рiзнi судовi процеси, жоден з яких, сукупно або 

окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже вiдображенi у 

фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, рiшення всiх питань, крiм вiдображених у фiнансовiй 

звiтностi, не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. 

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає в якостi орендаря 

Компанiя уклала ряд договорiв оренди нерухомiстi (земельнi дiлянки пiд розмiщення об`єктiв ПЛ, 



ТП). Термiн оренди за даними угодами становить 1 - 49 рокiв. Зазначенi угоди про оренду не 

накладають на Компанiю нiяких обмежень.  

Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає в якостi орендодавця 

Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з офiсних площ у примiщеннях 

Компанiї. Данi договори оренди мають термiн тривалiстю вiд 1 до 4 рокiв. Усi договори оренди 

включають пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення у вiдповiдностi з 

поточними ринковими умовами. 

31.ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в дiяльностi Компанiї. Основнi ризики, притаманнi 

дiяльностi Компанiї, включають кредитнi ризики, ризик змiни вiдсоткових ставок, валютний ризик 

i ризик лiквiдностi.  

Цiлi Компанiї при управлiннi капiталом: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати 

безперервну дiяльнiсть, таким чином, щоб приносити дохiд акцiонерам i вигоду iншим 

зацiкавленим сторонам. 

Вiдповiдно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є 

функцiональною i є монетарними по характеру; ризики, пов’язанi з перерахунком валют, не 

враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо нефункцiональних валют, в яких 

Компанiя має фiнансовi iнструменти.  

Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному 

здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залучення фiнансування для покриття потреб в оборотному 

капiталi. 

Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 

лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з 

фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi 

фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 

32.РИЗИК КОНЦЕНТРАЦIЇ БIЗНЕСУ 

Основна господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї України. Законодавство, що 

впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього, активи i 

дiяльнiсть Компанiї можуть бути схильнi до ризику у випадку негативних змiн в полiтицi та 

дiловому середовищi.  

33.ЗМIНИ В ОБЛIКОВИХ ОЦIНКАХ ТА ПОМИЛКИ 

Внаслiдок помилок минулих перiодiв та змiни в облiкових оцiнках вiдбулося коригування валюти 

балансу шляхом перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок 

звiтного перiоду. 

Рядок 1125 

-286 – коригування дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Було ( 119962 тис. грн.) 

Стало ( 119676 тис. грн.) 

Рядок 1130 

-11 – коригування резерву сумнiвних боргiв 

Було ( 4737 тис. грн.) 

Стало ( 4726 тис. грн.) 

Рядок 1155 

-11 – коригування iншої поточної дебiторської заборгованостi 

Було ( 16181 тис. грн.) 

Стало ( 16170 тис. грн.) 

Рядок 1190 

+42 – коригування податкових зобов’язань з ПДВ, податкового кредиту з ПДВ 

Було ( 35436 тис. грн.) 

Стало ( 35478 тис. грн.) 

Рядок 1420 

-286 – коригування дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 

-11 – коригування резерву сумнiвних боргiв 



-11 – коригування iншої поточної дебiторської заборгованостi 

+42 – коригування податкових зобов’язань з ПДВ, податкового кредиту з ПДВ 

-14864 – коригування довгострокової заборгованостi  

-37 – коригування поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями 

-86 – коригування кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 

+ 282 – коригування заборгованостi за недержавним пенсiйним забезпеченням 

-22 – коригування поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами 

Було ( -689517 тис. грн.) 

Стало ( -704510 тис. грн.) 

Рядок 1515 

+14864 – коригування довгострокової заборгованостi 

Було ( 80707 тис. грн.) 

Стало ( 95571 тис. грн.) 

Рядок 1610 

+37 – коригування поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями  

Було ( 22376 тис. грн.) 

Стало ( 22413 тис. грн.) 

Рядок 1615 

+86 – коригування кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги  

Було ( 5143 тис. грн.) 

Стало ( 5229 тис. грн.) 

Рядок 1625 

- 282 – коригування заборгованостi за недержавним пенсiйним забезпеченням  

Було ( 3381 тис. грн.) 

Стало ( 3099 тис. грн.)  

Рядок 1635 

+22 – коригування поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами 

Було ( 161615 тис. грн.) 

Стало ( 161637 тис. грн.).. 

 


