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Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2016 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"  

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

22767506 

4. Місцезнаходження 

29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0382)787859 (0382)670667 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

25.04.2016 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії (дата) 

www.hoe.com.ua 25.04.2016 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці 

(адреса сторінки) 
в мережі Інтернет 

(дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

19. Примітки: 
1. ПАТ "Хмельницькобленерго" не здiйснювався випуск облiгацiй та похiдних цiнних паперiв. 
2.Посада корпоративного секретаря поки що не введена, але отримано квалiфiкацiйний сертифiкат  
Фонду державного майна та Торгово-промислової палати України працiвником Товариства. 
Вiдповiднi функцiї виконує вiддiл копоративного управлiння. 
3.В iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не приведено 
обсяги реалiзованої продукцiї в натуральному виразi внаслiдок того, що данi показники не 
облiковуються в енергопостачальнiй компанiї через вiдсутнiсть таких вимог та неможливiсть їх 



точного визначення. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хмельницькобленерго"  

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

А01 № 789142 

3. Дата проведення державної реєстрації 11.06.1999 

4. Територія (область) Хмельницька  

5. Статутний капітал (грн) 33637840 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

70.0089 

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) 3577 

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

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.14 
Торгiвля електроенергiєю, 42.22 Будiвництво 
споруд електропостачання та телекомунiкацiй 

10. Органи управління підприємства 
1.Загальнi збори акцiонерiв 2.Наглядова рада 
3.Виконавчий орган (Дирекцiя) 4.Ревiзiйна 

комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Хмельницьке обласне 
управлiння ПАТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 315784 

3) поточний рахунок 2600830002570 

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

Хмельницьке обласне 
управлiння ПАТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 315784 

6) поточний рахунок 2600830002570  

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 
Передача електричної енергiї 

мiсцевими (локальними) 
електричними мережами  

АГ № 500331 17.05.2011 
Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики 
27.04.2021 

Опис 

Даний вид дiяльностi Товариства вiдноситься до основних, лiцензiя була 
переоформлена у зв'язку з приведенням найменування Товариства до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства". Товариство добросовiсно виконує умови 
лiцензованої дiяльностi, по закiнченню термiну дiї лiцензiї вона обов'язково буде 

продовжена.  
Постачання електричної 

енергiї 
АГ № 500332 17.05.2011 

Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики 

27.04.2021 

Опис 

Даний вид дiяльностi Товариства вiдноситься до основних, лiцензiя була 
переоформлена у зв'язку з приведенням найменування Товариства до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства". Товариство добросовiсно виконує умови 
лiцензованої дiяльностi, по закiнченню термiну дiї лiцензiї вона обов'язково буде 

продовжена.  
Господарська дiяльнiсть, АД № 031996 10.04.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно- 10.04.2017 



пов'язана iз створенням 
об'єктiв архiтектури 

будiвельного контролю у 
Хмельницькiй областi 

Опис 

Надається дозвiл на здiйснення будiвельної дiяльностi згiдно з перелiком, який 
передбачає виконання проектних робiт, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй 

будiвель i споруд, будiвництво i монтаж  
iнженерних та транспортних мереж. Лiцензiю переоформлено у зв'язку iз приведенням 

дiяльностi Товариства до норм Закону України "Про акцiонернi товариства".  
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв, вантажiв 
автомобiльним транспортом 

АГ № 587935 08.09.2011 
Мiнiстерство транспорту та зв'язку 

України 
Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Даний вид послуг передбачає виконання робiт з перевезення вантажiв та пасажирiв 

автомобiльним транспортом Товариства, зокрема, працiвникiв та iнших громадян, що не 
суперечить законодавству України та сприяє основнiй метi дiяльностi. 

Проектування, монтаж, 
технiчне обслуговування 
засобiв протипожежного 

захисту та систем опалення, 
оцiнка протипожежного стану 

об'єктiв  

АЕ № 522772 13.10.2014 
Державна служба України з 

надзвичайних ситуацiй  
Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Передбачає виконання робiт з проектування, монтажу та технiчного обслуговування 
систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю 

людей, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного 
оброблення на об'єктах з високим , середнiм та незначним ступенем ризику щодо 

пожежної безпеки. 

Медична практика АЕ № 638186 05.03.2015 
Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 
Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Передбачається надання послуг у власному лiкувально-оздоровчому комплексi 

санаторiї-профiлакторiї  
"Яблуневий сад" та медичних пунктах Товариства. 

Надання освiтнiх послуг 
навчальними закладами 

професiйної освiти 
АЕ № 458089 14.03.2014 Мiнiстерство освiти i науки України 27.12.2016 

Опис 
По закiнченню термiну дiї лiцензiї вона обов'язково продовжується, що пов'язано з 

проведенням професiйно-технiчного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 
електротехнiчних професiй у Навчально-курсовому комбiнатi Товариства. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Наглядової ради  

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

Кальнiченко Валентина Анатолiївна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 35 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Директор Департаменту корпоративного управлiння Фонду 
державного майна України. 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради 

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

Фонд державного майна України 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 



7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

д/н 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Уповноваженою особою Фонду державного майна України для 
виконання обов'язкiв члена Наглядової ради призначено Бiлана 

Олександра Михайловича, начальника управлiння вiдносин 
власностi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi 

України, якого на засiданнi Наглядової ради 16.06.2015 р. обрано 
заступником Голови Наглядової ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради 

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

Тур Анжелiна Василiвна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 29 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Заступник начальника Управлiння Фонду державного майна 
України. 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 



Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради 

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

Дубенко Нiла Василiвна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту Мiнiстерства 
енергетики та вугiльної промисловостi України. 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради  

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

Крiпiневич Зоя Миколаїiвна 



найменування юридичної 
особи 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Начальник вiддiлу корпоративного управлiння Фонду державного 
майна України. 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради 

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

ВС Енерджi Iнтернешнл Н.В.  

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

д/н 

8. Опис 
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 

вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-
економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 



бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 
(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 

iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Уповноваженою особою ВС Енерджi Iнтернешнл Н.В. для 

виконання обов'язкiв члена Наглядової ради призначено Судака 
Iгоря Олександровича - вiце-президента компанiї. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Наглядової ради  

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

Грядунов Дмитро Володимирович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1988 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 7 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Головний спецiалiст Департаменту Фонду державного майна 
України. 

8. Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдносяться: розгляд та затвердження ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 
бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства, розгляд та затвердження звiтiв про їх 
виконання; аналiз дiяльностi Виконавчого органу Товариства та 

Голови Виконавчого органу Товариства щодо керiвництва 
Товариством, реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 
технiчної та цiнової полiтики Товариства; погодження рiшень 

Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштiв 
фондiв Товариства, крiм фонду дивiдендiв, та звiтiв про їх 

виконання; обрання та припинення повноважень Голови та членiв 
Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу 
Товариства, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 



Товариством, встановлення розмiру їх винагороди та iншi. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада В.о.Генерального директора 

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

Козачук Олег Iванович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Перший заступник генерального директора - директор з маркетингу 
та енергозбуту ПАТ "Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

До основних обов'язкiв та повноважень Генерального директора 
Товариства вiдносяться: здiйснення керiвництва Товариством в 

межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про 
Виконавчий орган Товариства, контрактом; здiйснення керiвництва 

Виконавчим органом Товариства, скликати його засiдання, 
визначати їхнiй порядок денний та голосувати на них; виступати вiд 

iменi Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства, на засiданнях Наглядової ради Товариства та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства; органiзовувати роботу Виконавчого 

органу Товариства з метою виконання ключових технiко-
економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних 

бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 
(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 

iнших планiв Товариства, звiтувати вiд iменi Виконавчого органу 
Товариства про їх виконання; забезпечувати виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради 
Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства та Виконавчого органу 

Товариства та iншi. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 03.03.2016 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

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

Степанюк Анатолiй Григорович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1955 

5. Освіта вища 



6. Стаж роботи (років) 41 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Заступник генерального директора - головний iнженер ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства; органiзовує розробку та надає на розгляд та 

затвердження Наглядової ради Товариства ключовi технiко-
економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi 

бiзнес-плани, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi плани iнвестицiй та розвитку, iншi плани 
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує 

виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, 
рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 

iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує 
рiшення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, та звiтує про їх виконання; за 
погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рiшення про 

напрямки використання коштiв фондiв Товариства, крiм фонду 
дивiдендiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та 

виконує iншi обов'язки. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 15.06.2011 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

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

Пирожок Олександр Антонович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1950 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 42 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Заступник генерального директора - директор з матерiально-
технiчного постачання та капiтального будiвництва ПАТ 

"Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства; органiзовує розробку та надає на розгляд та 

затвердження Наглядової ради Товариства ключовi технiко-
економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi 

бiзнес-плани, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi плани iнвестицiй та розвитку, iншi плани 
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує 

виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, 
рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 



iнших планiв Товариства; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 
iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує 

рiшення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, та звiтує про їх виконання; за 

погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рiшення про 
напрямки використання коштiв фондiв Товариства, крiм фонду 
дивiдендiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та 

виконує iншi обов'язки. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 15.06.2011 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї  

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

Кравець Борис Васильович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1946 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 51 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Заступник директора з енергозбуту ПАТ "Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства; органiзовує розробку та надає на розгляд та 

затвердження Наглядової ради Товариства ключовi технiко-
економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi 

бiзнес-плани, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi плани iнвестицiй та розвитку, iншi плани 
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує 

виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, 
рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 

iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує 
рiшення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, та звiтує про їх виконання; за 
погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рiшення про 

напрямки використання коштiв фондiв Товариства, крiм фонду 
дивiдендiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та 

виконує iншi обов'язки. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 15.06.2011 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

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

Данилкiв Вадим Дмитрович 



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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 24 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Фiнансовий директор ПАТ "Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства; органiзовує розробку та надає на розгляд та 

затвердження Наглядової ради Товариства ключовi технiко-
економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi 

бiзнес-плани, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi плани iнвестицiй та розвитку, iншi плани 
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує 

виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, 
рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 

iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує 
рiшення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, та звiтує про їх виконання; за 
погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рiшення про 

напрямки використання коштiв фондiв Товариства, крiм фонду 
дивiдендiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та 

виконує iншi обов'язки. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 15.06.2011 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Дирекцiї 

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

Гаврилюк Алла Миколаївна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Головний бухгалтер ПАТ "Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства; органiзовує розробку та надає на розгляд та 

затвердження Наглядової ради Товариства ключовi технiко-
економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi 



бiзнес-плани, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi плани iнвестицiй та розвитку, iншi плани 
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує 

виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, 
рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв 

(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, 
iнших планiв Товариства; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 

iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує 
рiшення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, та звiтує про їх виконання; за 
погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рiшення про 

напрямки використання коштiв фондiв Товариства, крiм фонду 
дивiдендiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та 

виконує iншi обов'язки. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 15.06.2011 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Фонд державного майна України 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

д/н 

8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює плановi перевiрки та ревiзiї фiнансово-
господарської та поточної дiяльностi Товариства, перевiрку 

виконання планiв, у тому числi фiнансового плану, iнвестицiйних 
програм та 

плану розвитку Товариства; перевiрку виконання Виконавчим 
органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рiшень 
Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України, цьому Статуту та внутрiшнiм документам Товариства; 
перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; 
перевiрку використання Товариством розподiленого Вищим 

органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, 
своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв та має iншi 

повноваження та обов'язки. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Уповноваженою особою Фонду державного майна України для 

виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї призначено Сачiвка 



Андрiя Iвановича, заступника директора Департаменту управлiння 
корпоративними правами держави Фонду державного майна 

України, якого на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 
03.03.2016 р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Дубровiна Наталiя Валерiївна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Головний спецiалiст Департаменту Фонду державного майна 
України. 

8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює плановi перевiрки та ревiзiї фiнансово-
господарської та поточної дiяльностi Товариства, перевiрку 

виконання планiв, у тому числi фiнансового плану, iнвестицiйних 
програм та 

плану розвитку Товариства; перевiрку виконання Виконавчим 
органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рiшень 
Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України, цьому Статуту та внутрiшнiм документам Товариства; 
перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; 
перевiрку використання Товариством розподiленого Вищим 

органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, 
своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв та має iншi 

повноваження та обов'язки. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Касека Олександр Володимирович 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 



7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Головний спецiалiст Департаменту Фонду державного майна 
України. 

8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює плановi перевiрки та ревiзiї фiнансово-
господарської та поточної дiяльностi Товариства, перевiрку 

виконання планiв, у тому числi фiнансового плану, iнвестицiйних 
програм та 

плану розвитку Товариства; перевiрку виконання Виконавчим 
органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рiшень 
Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України, цьому Статуту та внутрiшнiм документам Товариства; 
перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; 
перевiрку використання Товариством розподiленого Вищим 

органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, 
своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв та має iншi 

повноваження та обов'язки. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Полiщук Iрина Миколаївна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1988 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 5 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Провiдний iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї у 
Хмельницькiй областi . 

8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює плановi перевiрки та ревiзiї фiнансово-
господарської та поточної дiяльностi Товариства, перевiрку 

виконання планiв, у тому числi фiнансового плану, iнвестицiйних 
програм та 

плану розвитку Товариства; перевiрку виконання Виконавчим 
органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рiшень 
Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України, цьому Статуту та внутрiшнiм документам Товариства; 
перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; 
перевiрку використання Товариством розподiленого Вищим 

органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, 
своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв та має iншi 

повноваження та обов'язки. 



Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 
"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Полоневич Лариса Михайлiвна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1947 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Начальник вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 

8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює плановi перевiрки та ревiзiї фiнансово-
господарської та поточної дiяльностi Товариства, перевiрку 

виконання планiв, у тому числi фiнансового плану, iнвестицiйних 
програм та 

плану розвитку Товариства; перевiрку виконання Виконавчим 
органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рiшень 
Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань 
фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України, цьому Статуту та внутрiшнiм документам Товариства; 
перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з 

бюджетом; 
перевiрку використання Товариством розподiленого Вищим 

органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, 
своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв та має iншi 

повноваження та обов'язки. 
Обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 

"Хмельницькобленерго" 27.04.2015 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада Головний бухгалтер 

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

Гаврилюк Алла Миколаївна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 

Головний бухгалтер Хмельницьких високовольтних електромереж 
ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго". 



займав 

8. Опис 

Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю Товариства, яку 
очолює головний бухгалтер, за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) iз дотриманням єдиної методики 
вiдображення господарських операцiй i забезпечення своєчасного та 

повного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової 
звiтностi. 

Призначена на посаду Наказом Товариства вiд 22.02.2006 року.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал,17/8 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

2092 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

01.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)5910400 4825214 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

З серпня 2010 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на 
договорнiй осеновi надає послуги, пов'язанi iз провадженням 

депозитарної дiяльностi проведенням операцiй у системi 
депозитарного облiку, здiйснює 

зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв 
Товариства, вiдкриття та ведення рахункiв у 

цiнних паперах, надання довiдок про цiннi папери та зведеного 
облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв 

ПАТ "Хмельницькобленерго".  

1. Найменування Товариство з обеженою вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36980202 

4. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька 11 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 263297 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

10.09.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)3627973 2487987 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Депозитарна установа ТОВ "УПР-Фiнанс" проваджує дiяльнiсть iз 
зберiгання та обслуговування обiгу цiнних 

паперiв на рахунках у цiнних паперах, надання виписок з рахункiв 
внесення змiн до реквiзитiв рахункiв 



власникiв цiнних паперiв. 
ТОВ "УПР- Фiнанс" здiйснює зберiгання та обслуговування обiгу 

цiнних паперiв 3350 акцiонерiв - фiзичних та 
юридичних осiб Товариства.  

1. Найменування ПАТ Акцiонерний банк "Укргазбанк" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 23697280 

4. Місцезнаходження 03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 263236 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

28.08.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)5941130 5941130 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Депозитарна установа ПАТ Акцiонерний банк "Укргазбанк" здiйснює 
зберiгання державної частки  

пакету акцiй у розмiрi 70.01% Статутного капiталу ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя 

"ДК-Україна"  

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32409677 

4. Місцезнаходження 79013, м.Львiв, вул. Єфремова, 32а 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

3150 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

27.02.2003 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(032)2988540 2988540 

8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна" здiйснює аудиторськi 
послуги з надання аудиторських висновкiв 

щодо достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за 
мiжнародними стандартами та за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Граве Україна.Страхування життя" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 25399836 

4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 15, офiс 43 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 499999 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

09.11.2010 



7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)4905910 4905910 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 
Застраховано працiвникiв Товариства, що вiдносяться до пiдвищеної 

групи ризику. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.07.2010 554/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку  

UA40000080436 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.25 134551360 33637840 100 

Опис 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" вiд 03.06.2010 р. (протокол № 19) 
щодо дематерiалiзацiї акцiй було здiйснено переведення першого випуску простих iменних акцiй Товариства 

з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 
Акцiї Товариства є високолiквiдними, котирування та продаж акцiй на фондовому ринку, у тому числi на 

Фондовiй бiржi "ПФТС", ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вказує на високий рiвень їх котирування. 
У жовтнi 2007 року вiдбувся делiстинг цiнних паперiв Товариства за котирувальним списком 3-го рiвня 

лiстингу ПФТС i переведенням їх до бiржового списку позалiстингових цiнних паперiв. 
З метою залучення iноземних iнвестицiй та виходу на свiтовий фондовий ринок у 2000 роцi Товариством 
укладено Депозитарний договiр з Bank of New York та власниками - бенефiцiарами щодо випуску АДР i 
зареєстровано Програму американських депозитарних розписок (АДР) на акцiї Товариства Комiсiєю з 

цiнних паперiв США. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 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 7816 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 309474 X X 
Усього зобов'язань X 317290 X X 

Опис: 
З початку звiтного перiоду вiдбулось збiльшення поточних зобов'язань i 

забезпечень на 5099 тис.грн. за рахунок збiльшення зобов'язань за виданими 
авансами. 



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

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
№ з/п Основні види продукції* у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 
у грошовій 

формі (тис.грн.) 
у відсотках до всієї 

виробленої продукції 
у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 
у грошовій 

формі (тис. грн.) 
у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
постачання (розподiлення) 

електричної енергiї 
581,307 млн.кВтг 448699.00 98.06 д/н 445012.00 98.08 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 
1 2 3 
1 Вартiсть купованої електроенергiї 74.36 
2 Витрати на оплату працi 10.91 
3 Амортизацiя 6.77 
4 Матерiальнi витрати 4.16 
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2.33 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хмельницькобленерго"  
за ЄДРПОУ 22767506 

Територія  за КОАТУУ 6810100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 35.13 

Середня кількість 
працівників 

3577  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
29018, м.Хмельницький, вул.Храновського, 

11А 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.03.2016 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 3385 3744 0 
первісна вартість 1001 5249 5756 0 
накопичена амортизація 1002 1864 2012 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби: 1010 1304624 1335985 0 
первісна вартість 1011 1037488570 1037544961 0 
знос 1012 1036183946 1036208976 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 



Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 1308009 1339729 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 34023 40358 0 
Виробничі запаси 1101 0 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 66027 80751 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
90607 

 
44652 

 
0 

з бюджетом 1135 0 0 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 52741 57586 0 
Готівка 1166 0 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 243398 223347 0 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 1551407 1563076 0 
 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33638 33638 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 932342 932342 0 
Додатковий капітал 1410 142356 142325 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 11587 11587 0 



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 119293 125894 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 1239216 1245786 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 136255 136255 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 58 58 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

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

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 136313 136313 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 54856 49264 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 16774 7816 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6996 4934 0 
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 
за одержаними авансами 1635 83139 100287 0 
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 56 56 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 21053 23554 0 
Усього за розділом IІІ 1695 175878 180977 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 1551407 1563076 0 
 

Примітки 
Фiнансова звiтнiсть складена iз застосуванням 

мiжнародних стандартiв (МСФЗ) вiдповiдно до Закону 



України вiд 12.05.2011 р. № 3332, постанови Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 р.№ 1223 та iнших 

нормативних актiв, а також облiкової полiтики Товариства. 
За пiдсумками I кварталу 2016 року вiдмiчається 

збiльшення валюти балансу на 11669 тис.грн. порiвняно з 
початком звiтного перiоду в основному за рахунок 

збiльшення вартостi основних засобiв та запасiв. Сумарна 
дебiторська заборгованiсть зменшилась на 31231 тис.грн., 
кредиторська заборгованiсть зменшилась на 14550 тис.грн. 
Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя 
росту власного капiталу Товариства. З початку звiтного 

перiоду 
вiн збiльшився на 6570 тис.грн. за рахунок зростання 

нерозподiленого прибутку. 

Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Гаврилюк Алла Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хмельницькобленерго"  
за ЄДРПОУ 22767506 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 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 464446 328351 

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 ( 445152 ) ( 267263 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
19294 

 
61088 

 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 10533 6830 
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 ( 8984 ) ( 8196 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 4 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 9772 ) ( 7734 ) 
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 

 
11071 

 
51984 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 1182 
Інші доходи 2240 486 1205 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 10 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 189 ) ( 73 ) 



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
11368 

 
54288 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4768 7929 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
6600 

 
46359 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
 

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 6600 46359 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22292 18350 
Витрати на оплату праці 2505 57533 45209 
Відрахування на соціальні заходи 2510 12272 16128 
Амортизація 2515 30999 18141 
Інші операційні витрати 2520 9782 7952 
Разом 2550 335558 298386 
 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 132878 105780 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 134551360 134551360 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0491 0.3445 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0.0491 0.3445 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
 

Примітки 

Порiвняно з аналогiчним перiодом 2014 року вiдмiчається 
збiльшення доходу вiд реалiзацiї продукцiї на 136095 

тис.грн., що зумовлено змiнами роздрiбних тарифiв, та 
збiльшення собiвартостi реалiзованої продукцiї на 177889 

тис.грн. в основному за рахунок зростання вартостi 
купованої електроенергiї, що займає в структурi 

собiвартостi близько 75%, а також збiльшення амортизацiї 
внаслiдок переоцiнки основних засобiв та приведення їх до 

справедливої вартостi. В результатi чистий прибуток та 
сукупний дохiд у порiвняннi зменшився на 39759 тис.грн 

Дивiденди нараховуються за пiдсумками фiнансово-



господарської дiяльностi звiтного року на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. 

Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Гаврилюк Алла Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хмельницькобленерго"  
за ЄДРПОУ 22767506 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 1 квартал 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 

 
562873 

 
379842 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 17 10 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
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 0 0 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 452986 ) 

 
( 231538 ) 

Праці 3105 ( 45436 ) ( 40096 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 25117 ) ( 28384 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30504 ) ( 26182 ) 
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 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 
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 ( 6519 ) ( 5421 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18877 58364 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих: 3215 0 0 



відсотків 

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 0 0 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( -14032 ) ( -4088 ) 
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 -14032 -4088 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 6000 
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 0 6000 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
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 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4845 54276 
Залишок коштів на початок року 3405 52741 31424 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 57586 85700 
 

Примітки 

За звiтний перiод порiвняно з аналогiчним перiодом 
минулого року вiдмiчається зменшення чистого руху 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi на суму 39487 тис.грн. та 
збiльшення - в результатi iнвестицiйної дiяльностi - на 

сумму 9944 тис.грн. 
У порiвняннi руху грошових коштiв в цiлому залишок на 

кiнець звiтного перiоду зменшився на 28114 тис.грн. 

Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Гаврилюк Алла Миколаївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 04 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Хмельницькобленерго"  
за ЄДРПОУ 22767506 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 1 квартал 2016 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року Стаття Код рядка 

надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 
Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 8439 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 
Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 3557 0 0 0 0 



оборотних активів 

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 347 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 
Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 
Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 
Витрачання на: 3345 X 0 X 0 



Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 6523 0 

Залишок коштів на початок року 3405 31424 X 18569 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 
 

Примітки д/н 

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"  за ЄДРПОУ 22767506 
 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 
за 1 квартал 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 33638 932342 142356 11587 119294 0 0 1239217 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 33638 932342 142356 11587 119294 0 0 1239217 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 6600 0 0 6600 

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) 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 



фінансових 
інструментів 

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 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 



Внески до 
капіталу 

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 0 -31 0 0 0 0 -31 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 -31 0 6600 0 0 6569 

Залишок на 
кінець року 

4300 33638 932342 142325 11587 125894 0 0 1245786 

 

Примітки 

За звiтний перiод вiдбулось зростання власного капiталу за рахунок збiльшення 
нерозподiленого прибутку на 

6600 тис.грн., що є позитивною тенденцiєю дiяльностi Товариства та свiдчить про 
ефективне управлiння дiяльнiстю, забезпечення фiнансової стiйкостi, 

платоспроможностi в довготермiновому перiодi, зростання рiвня фiнансової 
незалежностi та пiдвищення резервного позикового потенцiалу. 



Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Гаврилюк Алла Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПАТ "Хмельницькобленерго" виконує фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 р. № 1223 
"Про внесення змiн до Порядку подання фiнансової звiтностi", листiв Нацiонального банку 
України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держстату України 2011 року "Про застосування 
мiжнародних стандартiв фiнансовї звiтностi", а також облiкової полiтики Товариства. 
У 2013 роцi Товариство повнiстю перейшло на складання фiнансової звiтностi за мiжнародними 
стандартами. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, 
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 та програмного забезпечення для 
формування електронної форми рiчної та квартальної iнформацiї SimpleXMLReports (далi- 
Програма), розмiщеного на сайтi Загальнодоступної iнформацiйної бази даних НКЦПФР 
http://stockmarket.gov.ua, Товариство надає територiальному управлiнню квартальну та рiчну 
iнформацiю емiтента цiнних паперiв за вiдповiдний перiод та розмiщує її на вищезазначеному 
сайтi.  
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. 
Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до 
фiнансової звiтностi. 

Продовження тексту приміток 

При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ вiдбулась переоцiнка деяких статей балансу та звiту 
про фiнансовий результат. 
Товариством використовується модель переоцiнки вiдносно будiвель, споруд та передавальних 
пристроїв. Була проведена оцiнка будiвель, споруд та передавальних пристроїв. Справедлива 
вартiсть визначається виходячи з цiн, що склалися на ринку, з урахуванням рiзних факторiв (мiсце 
розташування об’єкта, стан об’єкта тощо). Дата останньої переоцiнки здiйснена 31 грудня 2015 
року.  
Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива 
вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi. Прирiст 
вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i вiдноситься на 
збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його 
частини, яка вiдновлює збиток вiд переоцiнки цього ж активу, визнаний внаслiдок ранiше 
проведеної переоцiнки у складi прибутку або збитку. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi про 
сукупний дохiд, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку 
за того ж активу, ранiше визнану у складi фонду переоцiнки основних засобiв. 
Протягом I кварталу 2016 року до облiкової полiтики змiни не вносились. 

Продовження тексту приміток 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових 
коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика 
щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.  
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан 
тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi 
активи та зобов'язання визнаються на дату виконання контракту. 
Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", фiнансовi активи класифiкуються 
у такi чотири категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку або збитку; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до 
погашення, i фiнансовi активи, доступнi для продажу. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання 
спочатку признаються за справедливою вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням 



або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових 
зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно 
збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань 
при первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових 
активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або 
збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. 
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї 
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi такi 
критерiї: (i) вiднесення до цiєї категорiї виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть у 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 або до категорiї фiнансових 
зобов’язань, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю. 
Станом на 31 березня 2016 р. Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi 
до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  
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 пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї, 
затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. 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. 
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених 
нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство 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 вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю 
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  

Продовження тексту приміток 

Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, 
переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають 
перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд 
реалiзацiї товарiв, послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: 
покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство 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 вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, 
можуть бути достовiрно визначенi.  
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв 
до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i 
якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються у примiтках до 
фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi. 


