
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління Сафронов І.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

Акціонерне товариство "Херсонобленерго"
2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Пестеля,5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05396638
5. Міжміський код та телефон, факс:

/0552/48-03-19 , 22-61-73
6. Адреса електронної пошти:

finans@co.ksoe.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку

https://ksoe.com.ua/shareholders/actione
ram/ 22.09.2020

(URL-адреса веб-сайту) (дата)



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
       22 вересня 2020 року Наглядовою радою АТ " Херсонобленерго "  (Протокол від 22.09.2020р.),  прийнято рішення про ліквідацію
наступних відокремлених структурних підрозділів (філій) Акціонерного товариства "Херсонобленерго":
- Великолепетиські розподільні електричні мережі Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 24950404, Україна,
74502,  Херсонська обл., смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 1;
-  Високопільські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний код  25644856,  Україна  ,
74000, Херсонська обл., смт. Високопілля , вул. Гагаріна,19;
-  Генічеські розподільні електричні мережі Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 24950545, Україна, 75500,
Херсонська обл. , м. Генічеськ, вул. Гоголя, 201;
-  Голопристанські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  25826391,  75600,
Херсонська обл.,  м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 263;
-  Іванівські розподільні електричні мережі Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 21304431, Україна, 75400,
Херсонська обл. , смт. Іванівка, вул. Українська, 4;
-  Каховські розподільні електричні мережі Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 2495061, 74800,  Херсонська
обл., м. Каховка, вул. Панкеєвська, 104;
-  Новокаховські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства    "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  24948713,  74900,
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Французька, 6-А ;
- Новокаховське міжрайонне відділення комерційного обліку Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 42885919,
74900, Херсонська область,  м. Нова Каховка, вул. Французька, 6-А;
-  Новотроїцькі  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  24953229,  75300,
Херсонська обл. , смт. Новотроїцьке, вул. Соборна,178;
-   Олешківські   розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  25652927,  75100,
Херсонська обл.,  м. Олешки, вул. Литвинова, 83;
-   Скадовські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  24950261,  75700,
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Курортна, 8-А;
-  Чаплинські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний  код  24952225,  75200,
Херсонська обл., смт. Чапличка, вул. Франка, 2-є;
- Херсонські розподільні електричні  мережі Акціонерного товариства "Херсонобленерго", ідентифікаційний код 24104112, 73000, м. Херсон,
вул. Робоча, 82-Б;
-  Херсонське  міжрайонне  відділення  комерційного  обліку  Акціонерного  товариства  "Херсонобленерго",  ідентифікаційний код  38151729,
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5.
      
Основні функції структурних підрозділів (РЕМ):
- Забезпечує експлуатацію і ремонтне обслуговування закріпленого за РЕМ обладнання і електричних мереж згідно з планами, графіками і



вимогами нормативно - технічної  документації та чинного законодавства України.
-  Виконує   заходи по забезпеченню надійної  та  безаварійної  роботи  обладнання  і  електричних мереж для безперебійного  забезпечення
споживачів електроенергією.
- Виконує заходи по зменшенню кількості технологічних порушень в електричних мережах і зменшенню часу на усунення пошкоджень.
- Запобігає та ліквідує аварії та відмови в роботі обладнання і електричних мереж. Проводить аналіз  причин їх виникнення. Приймає участь в
комісії з розслідування цих причин. Розробляє й виконує протиаварійні  заходи.
- Виконує заходи, передбачені протиаварійними і експлуатаційними циркулярами, приписами, актами розслідування та іншими директивними
матеріалами.
-  Забезпечує  оперативно-диспетчерське  управління  електричними мережами,  дотримання  заданих  режимів  енергоспоживання,  своєчасне
надання заявок на виведення обладнання в ремонт, організацію усунень аварійних ситуацій в електромережах. Приймає заходи по зменшенню
часу відключення споживачів в аварійних ситуаціях. Проводить облік і усунення дефектів на обладнанні та в електричних мережах.
- Забезпечує систематичний технічний нагляд за станом будівель та споруд,   закріплених   за   РЕМ  проводить  їх  своєчасне ремонтне
обслуговування.

Основні функції структурних підрозділів(відділень комерційного обліку):
- Виконує виробничі завдання з основної виробничої діяльності, які доводяться до відокремленого структурного підрозділу  в необхідних
обсягах:
1) заходи з інвестиційної програми Товариства;
2) план по паспортизації розрахункових схем обліку;
3) план по заміні електролічильників, повірки та повне, якісне виконання заявок споживачів електроенергії;
4) щомісячне 100% зняття контрольних показників приладів обліку;
5) відключення порушників втручання в роботу вузлів обліку електричної енергії;
6) план   стягнення   заборгованості   за   спожиту   електричну  енергію попередніх періодів.
- Забезпечує надійну роботу приладів обліку у відповідності до вимог чинної нормативно - технічної документації.
-  Здійснює підключення або відключення приладів обліку споживачів електричної енергії.
- Забезпечує контроль за дотриманням споживачами встановлених граничних величин електричної потужності.
- Проводить збір (або забезпечує прийом) результатів вимірювання та даних про стан лічильників для всіх точок комерційного обліку (ТКО),
за які він несе відповідальність.
- Проводить пломбування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) ВОЕ.
- Зчитує візуально первинні дані комерційного обліку та дані про стан ЗВТ.
- Здійснює постійний контроль за своєчасним надходженням коштів за надані послуги у відповідності до укладених договорів на послуги
комерційного обліку та вживає заходів по ліквідації споживачами заборгованості.
- Здійснює експлуатацію та контроль роботи приладів обліку електроенергії в зоні обслуговування відокремленого структурного підрозділу.
- Підтримує технічний стан ЗВТ за допоміжного обладнання ВОЕ на всіх етапах життєвого циклу (встановлює обладнання ВОЕ у ТКО,
періодичну  повірку,  обслуговування  та  ремонт,  у  т.ч.  демонтаж,  транспортування  та  монтаж,  експлуатація,  вивід  із  експлуатації  тощо)
відповідно до вимог ККОЕЕ та інших нормативно-технічних актів.



- Виконує роботу з улаштування ВОЕ  в точках комерційного обліку (ТКО), його технічне обслуговування та ремонт.
- Контролює об'єкт на закріпленій ділянці, на якому встановлено ВОЕ, на предмет дотримання вимог ПУЕ та ККОЕЕ.
- Забезпечує своєчасне проведення технічної перевірки та технічного огляду вузлів обліку.
- Контролює дотримання споживачами встановлених договірних величин споживання електричної енергії і навантажень, введення графіків
аварійних відключень і обмежень енергоспоживання та потужності.
- Проводить розрахунок втрат в областях комерційного обліку закріпленого району.
- Проводить роботу по зменшенню комерційних втрат електричної енергії.
- Проводить розрахунок балансу для контролю точності обліку електричної енергії в областях комерційного обліку окремо для кожного класу
напруги мережі і для області комерційного обліку в цілому.
- Проводить виміри навантажень споживання електричної енергії.
-  Обслуговує  споживачів  електричної  енергії   з  питань:  укладання  та  розірвання  договорів:  про  надання  послуг  з  комерційного  обліку
електричної  енергії,  компенсації  перетікань  реактивної  електричної  енергії;  внесення  показів  лічильників;  звіряння  рахунків;  незгоди  із
заборгованістю, яка виникла до моменту розділення діяльності; видачі рахунків по нарахуванню за реактивну електроенергію, штрафним
санкціям по реактивній електроенергії, актам про порушення; видачі Актів приймання-передачі; скарг на неякісне надання послуг.
- Забезпечує систематичний нагляд за станом будівель і споруд, збереження майна та товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на базі
відокремленого структурного підрозділу та відокремлених виробничих дільницях.


