
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.  
В.о.Генерального 

директора       Козачук Олег Iванович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

20.04.2017 М.П. 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

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 

Хмельницька , д/н, 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0382)787859 (0382)670667 

6. Електронна поштова адреса 

vcp@oe.ic.km.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у № 78 (2583) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"   25.04.2017
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.hoe.com.ua в мережі Інтернет  
  (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  
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 X
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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) 

 

34. Примітки 
1.ПАТ "Хмельницькобленерго" не належить до господарських об'єднань пiдприємств.  
2.Проведення рейтингової оцiнки Товариства вiдбувається шляхом участi у незалежних 
рейтингах, таких як "ТОП-100", "Гвардiя-500", "Нацiональний бiзнес-рейтинг", а для залучення 
iншого рейтингового агенства необхiднi значнi кошти, що не передбачено у затвердженому в 
установленому порядку фiнансовому планi Товариства. 
3. ПАТ "Хмельницькобленерго" не здiйснювався випуск облiгацiй та похiдних цiнних паперiв, а 
також викуп власних акцiй. 
4.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. 
5.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 належить 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) 

3554 

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 
у 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, пов'язана iз створенням 
об'єктiв архiтектури АД № 031996 10.04.2012

Iнспекцiя 
державного 
архiтектурно-
будiвельного 
контролю у 

Львiвськiй областi 

10.04.2017 

Опис

Надається дозвiл на здiйснення будiвельної дiяльностi згiдно з 
перелiком, який передбачає виконання будiвельно-монтажних 

робiт, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i 
споруд, монтаж iнженерних мереж.  

Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв 
автомобiльним транспортом АГ № 587935 08.09.2011

Мiнiстерство 
транспорту та 
зв'язку України 

Необмежена

Опис

Строк 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

Строк дiї лiцензiї необмежений. 
Передбачає виконання робiт з проектування та монтажу систем 
пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння 

евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних 
сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного 
обробляння, а також технiчне обслуговування цих систем. 

Медична практика АЕ № 638186 05.03.2015
Мiнiстерство 

охорони здоров'я 
України 

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї з 29.01.2015 р. - необмежений. 
Передбачається надання послуг у власному лiкувально-

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



Надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням 
професiйної освiти  АЕ № 458089 14.03.2014

Мiнiстерство 
освiти i науки 

України 
Необмежена

Опис

Вiдповiдно до пункту 6 статтi 21 Закону України "Про 
лiцензування видiв господарської дiяльностi" зi змiнами лiцензiя, 
що мала обмежений термiн дiї на день набуття чинностi Закону, є 

безстроковою. 
У Товариствi функцiонує Навчально- курсовий комбiнат, де 
надаються послуги з професiйно-технiчного навчання та 

пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв електротехнiчних професiй 
таких, як електромонтери з експлуатацiї розподiльчих мереж, 

обслуговування пiдстанцiй оперативно-виїзних бригад, 
експлуатацiї електролiчильникiв, контролери енергонагляду, 
машинiсти автовишки та автогiдропiдiймача, стропальники.  

  
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 

електифiкацiї України 00013579 01601 м. Київ вул. 
Хрещатик, 30 0.00 

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) 
немає  0.00 

Усього 0.00 
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 

Денисенко Вiталiй Миколайович  

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)**          16 

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

Заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна 
України. 

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

29.07.2016         1 рiк 

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдносяться: органiзацiя та 
керiвництво роботою Наглядової ради, до компетенцiї якої належить: розгляд та затвердження 
планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; заслуховування 
iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за 
наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, 



реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; затвердження 
органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, 
реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних нормативних актiв 
Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення 
про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту; прийняття 
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження ринкової вартостi 
майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Генерального 
директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або 
звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення 
працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi 
попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими 
особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. Головою Наглядової ради обрано 12.08.2016 р. на засiданнi Наглядової ради 
(протокол № 1). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював: у ТОВ "Гелiос iнжинiринг" - начальником юридичного 
управлiння, у ТОВ "РСГП "Столичний"- начальником юридичного вiддiлу, у ТОВ "Денiкс Груп"- 
директором, у Київськiй мiськiй радi - заступником начальника юридичного управлiння, у Фондi 
державного майна України - заступником начальника вiддiлу Департаменту, начальником 
Управлiння, заступником директора Департаменту. 
* 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 



Сачiвко Андрiй 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**                          1964 

5) освіта**                                         вища 

6) стаж роботи (років)**                     30 

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

Заступник директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними 
правами держави Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016       1 рiк 

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 



встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. 
На засiданнi Наглядової ради 12.08.2016 р.(протокол №1) обрано заступником Голови Наглядової 
ради. 
За виконання обов'язкiв заступника Голови Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймав посади 
директора Департаменту, начальника Управлiння, заступника директора Департаменту. 
* 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 

Лепявко Iрина Миколаїiвна 

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)**                        30 

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

Начальник вiддiлу Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними 
правами держави Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016     1 рiк 

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 



аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади 
заступника начальника Управлiння- начальника вiддiлу, начальника вiддiлу. 
* 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 

Харiна Наталiя 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**                        1978 

5) освіта**                                        вища 

6) стаж роботи (років)**                   17 

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

Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016      1 рiк 

9) Опис 



До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади 
заступника начальника Управлiння- начальника вiддiлу, заступника начальника вiддiлу. 
* 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 

Холоднова Iрина Петрiвна 



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)**                                25 

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

Заступник начальника вiддiлу Департаменту управлiння державними пiдприємствами та 
корпоративними правами державиФонду державного майна України. 

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

29.07.2016              1 рiк  

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 



заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади 
заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста. 
* 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 

Ракова Олена Сергiївна 

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**                    1962 

5) освіта**                                    вища 

6) стаж роботи (років)**              38 

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

Начальник вiддiлу тарифоутворення ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". 

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

18.10.2016     1 рiк  

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 



перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано вiдповiдно до пункту 1 (5) статтi 57 Закону України "Про 
акцiонернi товариства", пунктiв 17.7.2 (5), 17.7.3 Статуту Товариства на пiдставi письмового 
Повiдомлення акцiонера Товариства - ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ" вiд 12.10.2016 р. № 1/12101611 про 
замiну члена Наглядової ради, отриманого 18.10.2016 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", де обiймала 
наступнi посади: 2011-2015 р.р. - начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з 
Енергоринком, 2015-2016 р.р. - начальник вiддiлу тарифоутворення. 
* 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 

Шмат Катерина Петрiвна  

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 вiддiлу тендерного супроводження i аналiзу цiн економiчного департаменту ТОВ "ВС 
Енерджi Iнтернейшнл". 

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

29.07.2016      1 рiк 

9) Опис 

До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та 
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; 



заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття 
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо 
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних 
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень 
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на 
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв 
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому 
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з 
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових 
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв 
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення 
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; 
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення 
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття 
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств 
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного 
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та 
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась. 
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго" 
29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", де обiймала 
посади фахiвця вiддiлу економiчного департаменту, начальника вiддiлу економiчного та 
виробничого департаментiв. 
* 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                    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)**                 16 

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

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

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

03.03.2016      не визначений 

9) Опис 

До основних обов'язкiв та повноважень Генерального директора Товариства вiдносяться: 
здiйснення керiвництва Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, контрактом; 
вирiшення питань поточної господарської дiяльностi Товариства; здiйснення керiвництва 
Виконавчим органом Товариства, скликання його засiдання, визначення порядку денного; без 
довiреностi здiйснення будь-яких юридичних та фактичних дiй вiд iменi Товариства в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом, рiшеннями Наглядової ради або Загальних зборiв; 
представлення Товариства без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, 
державними та громадськими установами та органiзацiями, ведення переговорiв, самостiйного 
укладення та пiдписання вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi 
правочини, а при необхiдностi за погодженнями Наглядової ради ради та/або Загальних зборiв 
Товариства; вiдкриття поточних та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України 
або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, 
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України; розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень 
встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради 
та/або Загальних зборiв; прийняття на роботу, звiльнення з роботи, прийняття iнших рiшень з 
питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; надання розпоряджень та/або 
вказiвок, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах 
iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;  
прийняття рiшення та пiдписання вiд iменi Товариства претензiй, позовiв, скарг, заяв, клопотань, 
iнших процесуальних документiв у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, 
мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та 
iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування; здiйснення iнших 
прав та повноважень, передбачених Статутом. 
За виконання обов’язкiв Генерального директора Товариства винагорода здiйснюється згiдно 
укладеного з ним контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 03.03.2016 р. (протокол №11) як тимчасово виконуючого 
обов'язки Генерального директора Товариства, переобрано виконуючим обов'язки Генерального 
директора на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 р. (протокол № 2).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював генеральним директором ТОВ “ЄТР-Спектр”, 
заступником директора з енергозбуту, першим заступником генерального директора — 
директором з маркетингу та енергозбуту, в.о. генерального директора ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 
* 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 Дирекцiї 

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

Iванюк Олег Григорiйович 

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**                       1979 

5) освіта**                                       вища 

6) стаж роботи (років)**                 14 

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

Директор комерцiйний ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.08.2016      не визначений 

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 



пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником начальника Управлiння- начальником 
вiддiлу, заступником директора Департаменту - начальником вiддiлу Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 
заступником директора з маркетингу та енергозбуту, комерцiйним директором ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 
* 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 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)**        42 

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

Директор технiчний ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.08.2016     не визначений 

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 



директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником генерального директора — головним 
iнженером, технiчним директором ПАТ "Хмельницькобленерго". 
* 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 Дирекцiї 

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

Пилипенко Андрiй Олександрович 

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**                1979 

5) освіта**                                вища 

6) стаж роботи (років)**          20 

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

Директор з управлiння персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.08.2016     не визначений 

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 



Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював начальником юридичного вiддiлу ТОВ "Обербетон 
Україна" та ТОВ "Обербетон-Iнвест", радником з юридичних питань, директором з управлiння 
персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго". 

* 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 Дирекцiї  

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

Лисий Iван 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**            1981 

5) освіта**                             вища 

6) стаж роботи (років)**       18 

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

Директор з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва ПАТ 
"Хмельницькобленерго" 



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

18.08.2016     не визначений 

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював спецiалiстом з енергоменеджменту, заступником 
директора з управлiння проектами, керiвником Центру управлiння проектами КП "Група 
впровадження проекту з енергозбереження в адмiнiстративних i громадських будiвлях м. Києва", 
заступником директора з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва, 
директором з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 
* 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 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 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

Директор фiнансовий ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.08.2016 не визначений  

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 



(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником фiнансового директора, заступником 
генерального директора — фiнансовим директором, фiнансовим директором ПАТ 
"Хмельницькобленерго". 
* 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 Дирекцiї 

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

Слободян Руслан Олександрович 

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)**         19 

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

Директор з iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.08.2016       не визначений 

9) Опис 

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що 
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради 
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та 
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, 
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової 
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та 
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи 
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про 
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання 
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних 
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо 
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на 
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї 
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 



посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну 
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв 
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює 
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь 
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi 
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на 
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.  
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним 
контракту. 
Обрано на засiданнi Наглядової ради 18.08.2016 року (протокол № 2). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником директора з енергонагляду, директором з 
iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго". 
* 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 

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

29.07.2016     не визначений 

9) Опис 

Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за 
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, 
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за 
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує 
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення 
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень 



Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання 
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням 
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, 
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та 
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання 
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; 
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз 
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв 
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння 
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i 
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики 
Товариства та iншi функцiї. 
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року. 
* 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 

Пiдгурнова Тетяна Євгенiвна 

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**                   1958 

5) освіта**                                    вища 

6) стаж роботи (років)**                40 

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

Головний спецiалiст Департаменту Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016     не визначений 

9) Опис 

Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за 
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, 
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за 
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує 
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення 
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень 
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання 
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням 
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, 
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та 
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання 
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 



розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; 
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз 
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв 
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння 
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i 
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики 
Товариства та iншi функцiї. 
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась. 
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймає посаду 
головного спецiалiста. 
* 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 

Степанчук Свiтлана Iванiвна 

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**                          1969 

5) освіта**                                          вища 

6) стаж роботи (років)**                     26 

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

Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016      не визначений 

9) Опис 

Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за 
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, 
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за 
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує 
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення 
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень 
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання 
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням 
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, 
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та 
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання 
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; 
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз 



фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв 
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння 
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i 
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики 
Товариства та iншi функцiї. 
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась. 
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймає посаду 
заступника начальника управлiння- начальника вiддiлу.  
* 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 

Пастернак Вiта Григорiвна 

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**                      1985 

5) освіта**                                     вища 

6) стаж роботи (років)**                 8 

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

Головний спецiалiст Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та 
контролю Фонду державного майна України. 

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

29.07.2016      не визначений 

9) Опис 

Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за 
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, 
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за 
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує 
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення 
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень 
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання 
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням 
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, 
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та 
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання 
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; 
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз 
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв 
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння 



Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i 
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики 
Товариства та iншi функцiї. 
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась. 
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала: у ДПI Дарницького р-ну ГУ ДФС у м. Києвi - головним 
державним ревiзором- iнспектором вiддiлу, у ГУ ДФС у м. Києвi - головним державним 
ревiзором-iнспектором вiддiлу особливо важливих перевiрок, у Фондi державного майна України - 
головним спецiалiстом Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту 
та контролю. 
* 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 

Москалець Сергiй Андрiйович 

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**              1970 

5) освіта**                               вища  

6) стаж роботи (років)**         29 

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

Перший заступник начальника Державної фiнансової iнспекцiї у Хмельницькiй областi. 

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

29.07.2016      не визначений  

9) Опис 

Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за 
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, 
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за 
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує 
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення 
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень 
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання 
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням 
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, 
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та 
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання 
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; 
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз 
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв 
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння 



Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i 
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики 
Товариства та iншi функцiї. 
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась. 
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ДФI Хмельницької областi - першим заступником 
начальника ДФI та начальником ДФI, у КРУ Хмельницької областi - начальником вiддiлу. 
* 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                      Головний бухгалтер 

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

Дарун Люба Iгорiвна  

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)**        28 

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

Керiвник сектору заробiтної плати-провiдний бухгалтер ПАТ "Хмельницькобленерго". 

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

18.11.2016     не визначений 

9) 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 18.11.2016 року. За виконання обов’язкiв головного 
бухгалтера ї виплачується заробiтна плата згiдно штатного розпису. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ПАТ "Хмельницькобленерго", де обiймала посаду 
керiвника сектору заробiтної плати-провiдного бухгалтера. 
* 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 

Кількість за видами акцій 

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) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Наглядової 

ради 
Денисенко Вiталiй 
Миколайович  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради Сачiвко Андрiй Iванович  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради Лепявко Iрина Миколаївна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради Харiна Наталiя Миколаївна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, ,  Холоднова Iрина Петрiвна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради Ракова Олена Сергiївна  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради Шмат Катерина Петрiвна  0 0 0 0 0 0 

В.о.Генерального 
директора Козачук Олег Iванович  108 0.00008 108 0.00008 0 0 

Член Дирекцiї Iванюк Олег Григорiйович  0 0 0 0 0 0 
Член Дирекцiї Степанюк Анатолiй 

Григорович  3000 0.0022296 3000 0.0022296 0 0 

Член Дирекцiї Пилипенко Андрiй 
Олександрович  0 0 0 0 0 0 

Член Дирекцiї Лисий Iван Володимирович  0 0 0 0 0 0 
Член Дирекцiї Данилкiв Вадим Дмитрович  0 0 0 0 0 0 
Член Дирекцiї Слободян Руслан 

Олександрович  0 0 0 0 0 0 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Фонд державного майна 

України  94197953 70.0089 94197953 70.0089 0 0 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Пiдгурнова Тетяна 

Євгенiвна  0 0 0 0 0 0 
Член Ревiзiйної Степанчук Свiтлана  0 0 0 0 0 0 



комiсiї Iванiвна  
Член Ревiзiйної 

комiсiї Пастернак Вiта Григорiвна  0 0 0 0 0 0 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Москалець Сергiй 

Андрiйович  0 0 0 0 0 0 
Головний бухгалтер Дарун Люба Iгорiвна  0 0 0 0 0 0 

Усього 94201061 70.0112 94201061 70.0112 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 

Кількість за видами акцій 
Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих акцій 
(у відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Фонд державного 
майна України 00032945 

01133 Київська д/н м. Київ 
вул. Генерала Алмазова, 

18/9 
94197953 70.0089  94197953 70.0089 0 0 

Кількість за видами акцій 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) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

немає  0 0  0 0 0 0 
Усього 94197953 70.0089  94197953 70.0089 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 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  
Дата 
проведення 27.04.2016 
Кворум 
зборів** 0 

Опис 

Вiдповiдно до ст. 32 Закону України “Про акцiонернi товариства”, п. 10.2 Статуту ПАТ 
"Хмельницькобленерго" Дирекцiєю було прийнято рiшення вiд 20 сiчня 2016 року (протокол № 1) про 
скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2016 року та визначено порядок денний, дату 
та мiсце проведення Загальних зборiв. 
Перелiк питань, що пропонувались до розгляду на Загальних зборах 27.04.2016 р. Дирекцiєю 
Товарситва:  
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ «Хмельницькобленерго» та прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв ПАТ «Хмельницькобленерго». 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв ПАТ «Хмельницькобленерго». 
4. Звiт виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Звiт наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 
6. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 
7. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2015 рiк. 
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2016 рiк. 
9.Розподiл прибутку ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з 
урахуванням вимог передбачених законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства у 2015 роцi. 
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
11. Обрання членiв наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». 
12. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами наглядової ради 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». 
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Хмельницькобленерго». 
15. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
ревiзiйної комiсiї ПАТ «Хмельницькобленерго».  
ПАТ "Хмельницькобленерго" виконало повну пiдготовку до проведення Загальних зборiв згiдно 
чинного законодавства, у тому числi своєчасне повiдомлення акцiонерiв, розмiщення повiдомлення в 
офiцiйному друкованому органi i у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР в мережi 
Iнтернету, а також на веб-сайтi Товариства, затвердження складу Реєстрацiйної комiсiї, проекту 
порядку денного, форми та тексту бюлетенiв для голосування, отримання Перелiку акцiонерiв. якi 
мають на право на участь у Зборах.  
За незалежними вiд Товариства причинами, а саме непроведення реєстрацiї державної частки 
статутного капiталу та недосягнення кворуму, необхiдного для проведення Зборiв, рiчнi Загальнi збори 
не вiдбулись. 

 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів*  X 
Дата 
проведення 29.07.2016 
Кворум 
зборів** 90.16 

Опис 

За iнiцiативою акцiонера Фонду державного майна України (лист вiд 08.06.2016 р. № 10-17-10838), що 
володiє акцiями у розмiрi 70,01 вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, про проведення 
позачергових загальних зборiв ПАТ “Хмельницькобленерго” Дирекцiєю було прийнято рiшення про 
скликання позачергових Загальних зборiв 29 липня 2016 року та визначено проект порядку денного, 



дату та мiсце проведення Зборiв. 
Перелiк питань порядку денного Зборiв формувався за iнiцiативою акцiонерiв - Фонду державного 
майна України (державна частка) та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. На Зборах будо 
розглянуто наступнi питання порядку денного: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 
4. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 
9. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, в 
тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених 
законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
11. Внесення змiн до внутрiшнiх положень. 
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
18. Прийняття рiшення про припинення виконання обов’язкiв Генерального директора ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
19. Обрання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».  
Зборами прийнято рiшення: взяти до вiдома звiти за 2015 рiк Виконавчого органу за результатами 
фiнансово – господарської дiяльностi, Наглядової ради, звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити 
рiчний звiтТовариства, пiдтверджений незалежною аудиторською компанiєю, та основнi напрями 
дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Одне iз актуальних питань для акцiонерiв - розподiл прибутку та 
визначення дивiдендiв вирiшилося наступним чином: чистий прибуток, отриманий за пiдсумками 
роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2015 роцi, спрямувати: - 5 % - до резервного капiталу; -20 % - 
до фонду розвитку виробництва; - 75 % - на виплату дивiдендiв. Прийнято рiшення про внесення змiн 
до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до змiн, якi мали мiсце у 
законодавствi щодо дiяльностi публiчних акцiонерних товариств, зокрема, до Закону України “Про 
акцiонернi товариства”, шляхом викладення його у новiй редакцiї. На пiдставi попереднього рiшення 
втратили чиннiсть внутрiшнi положення Товариства. Згiдно Закону України “Про акцiонернi 
товариства” та Статуту Товариства через закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї обрано новий склад зазначених органiв управлiння, до якого увiйшли представники 
Фонду державного майна України та акцiонера-юридичної особи.Також затверджено умови договорiв з 
членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.  



VIII. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував 
звітньому 

 
за простими акціями 

за 
привілейованими 

акціями 
за простими акціями 

за 
привілейованими 

акціями 
Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 29159197.62 0 12961008.33 0 
Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн. 0.216714 0 0.096328 0 
Сума 
виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

20894981.01 0 9134548.02 0 

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на 
отримання дивідендів 

20.10.2016  05.05.2015  

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату 

16.12.2016/480626.76грн    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

30.06.2016/20414354.25грн  
02.08.2016/55473.51грн 
15.09.2016/5209.51грн 

30.06.2015/9073865.00грн 
 

Опис 

У 2016 роцi позачерговими Загальними зборами ПАТ "Хмельницькобленерго" було прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2015 роцi у розмiрi 75% отриманого чистого прибутку. 
На засiданнi Наглядової ради вiд 06.10.2016 р. прийнято порядок виплати дивiдендiв 
вiдповiдно до Закону України “Про депозитарну систему України”, дату складення перелiку 
осiб, що мають право на отримання дивiдендiв- 20.10.2016 р., строк виплати дивiдендiв згiдно 
чинного законодавства - шiсть мiсяцiв вiд дня прийняття рiшення загальними зборами, а саме 
до 29.01.2017 року.  
Для виплати дивiдендiв у звiтному 2016 роцi ще не наступив кiнцевий термiн, тому їх виплата 
згiдно намiчених строкiв переходить на 2017 рiк. 
За незалежними вiд Товариства обставинами внаслiдок того, що у попередньому звiтному 
перiодi рiчними Загальнимии зборами вiд 27.04.2015 р. було прийнято рiшення про виплату 
дивiдендiв за два роки- 2013 та 2014, що не було передбачено у структурi тарифiв на цей 
перiод, затвердженої Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), це призвело до недостатностi коштiв у 
Товариствi на виплату зазначених дивiдендiв у 2015 роцi.  
Вiдповiдно до Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" щодо вимог 
сплати дивiдендiв господарськими товариствами, у яких 50 вiдсоткiв i бiльше акцiй належать 
державi, Товариство сплатило дивiденди на державнi корпоративнi права за базовим 
нормативом вiдрахування вiд чистого прибутку до 1 липня на визначенi казначейськi рахунки, 
у 2015 роцi - 9073865,00 грн., у 2016 роцi - 20414354,25 грн. 
Треба вiдмiтити, що у 2016 роцi були виплаченi дивiденди акцiонерам за результатами 
попереднього перiоду згiдно рiшення суду в сумi 60683,02 грн. 
На виплаченi дивiденди нарахованi та виплаченi вiдповiдно податки з доходiв фiзичних осiб в 
сумi 25701,99 грн.та вiйськовий збiр в сумi 7710,52 грн. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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 Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал,17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2092 

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)5910400 
Факс 4825214 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв  
Опис З серпня 2010 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на 

договорнiй осеновi надає послуги, пов'язанi iз 
провадженням депозитарної дiяльностi щодо проведення 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".  

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариствоз обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36980202 
Місцезнаходження 03143 Київська д/н м.Київ вул. Метрологiчна, 14-Б, офiс 405 
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 263297 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 
Міжміський код та телефон (044)3627973 
Факс 2487987 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
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 майже 3350 
акцiонерiв - фiзичних та юридичних осiб Товариства.  

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 20197074 
Місцезнаходження 49000 Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Сєрова, 4 
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2868 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 
Міжміський код та телефон (056)3703043 
Факс 3703045 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 



Опис ТОВ "БДО" за погодженням з Наглядовою радою Товариства здiйснює 
аудиторськi послуги з надання 
аудиторських висновкiв щодо достовiрностi фiнансової звiтностi 
Товариства за мiжнародними стандартами. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Граве Україна. Страхування життя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 25399836 
Місцезнаходження 01001 Київська д/н м. Київ вул. Хрещатик, 15, оф.43 
Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 499999 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.11.2010 
Міжміський код та телефон (044)4905910 
Факс 4905910 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Застраховано працiвникiв Товариства, що вiдносяться до пiдвищеної 

групи ризику. 



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 

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 високу курсову вартiсть. 
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. 
У 2016 роцi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було ухвалено делiстинг цiнних паперiв Товариства з бiржового реєстру (другого рiвня) 
у бiржовий список категорiї позалiстинговi цiннi папери.  
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. 

  



XI. Опис бізнесу 

За пiдсумками дiяльностi 2016 року ПАТ "Хмельницькобленерго", незважаючи на складнощi та 
прояви кризових явищ в економiцi країни i регiонi, ускладненi вiйськовим конфлiктом на сходi 
України i невизнаним вiддiленням Криму, а також враховуючи перiод ключових перетворень в 
Українi, отримано позитивнi результати фiнансово-господарської дiяльностi: збiльшення товарної 
продукцiї, отримання прибутку, дотримання нормативного балансу електроенергiї. Покращились 
показники експлуатацiї електромереж, реалiзацiї електроенергiї, рiвень розрахункiв з Оптовим 
ринком електроенергiї (ОРЕ) за куповану електроенергiю становить 100,73%. Реалiзованi 
органiзацiйнi та технiчнi заходи дозволили повнiстю взяти пiд контроль технологiчнi витрати 
електроенергiї та поступово їх зменшувати, що є одним з факторiв ефективностi дiяльностi. 
Менеджмент вживає заходiв для стабiльностi та полiпшення економiчного стану Товариства для 
мiнiмiзацiї та недопущення будь-яких негативних наслiдкiв. 
Продовжує дiяти стратегiя, спрямована на максимальне задоволення потреб споживачiв 
електроенергiї пiд гаслом:"Споживач - найвища цiннiсть Компанiї". Компанiєю створено мережу 
сервiсних центрiв та пунктiв на європейському рiвнi, що є собливо важливим для споживачiв 
електроенергiї в районах i селищах областi та надає можливiсть наблизити послуги до споживача, 
а також формувати прозоре iнформацiйне i правове середовище мiж енергопостачальною 
компанiєю та споживачами електроенергiї. Такий пiдхiд дає вагомi результати: зокрема, рiвень 
оплати населенням за електричну енергiю останнiм часом досягає 100 вiдсоткiв.  
З метою пiдвищення ефективностi управлiння в Товариствi впроваджено систему процесного 
менеджменту. Протягом 2016 року проводилось удосконалення системи менеджменту та 
впровадження iнтегрованої системи менедженту вiдповiдно до вимог стандартiв системи 
управлiння якiстю ДСТУ ISO 9001:2009, системи управлiння гiгiєною та безпекою працi ДСТУ 
OHSAS 18001:2010, системи екологiчного керування ДСТУ ISO 14001:2006. Товариство 
демонструє готовнiсть працювати за свiтовими критерiями якостi, що сприяє спiвпрацi з 
вiтчизняними та iноземними iнвесторами.  
Товариство продовжує реалiзовувати в життя принципи Європейської Моделi Дiлової 
Досконалостi: задоволений СПОЖИВАЧ + задоволений ПЕРСОНАЛ + задоволений ВИРОБНИК 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ + задоволений АКЦIОНЕР + задоволене СУСПIЛЬСТВО.  
Треба вiдмiтити, що Товариство завжди прагне до удосконалення корпоративного управлiння в 
iнтересах акцiонерiв, проведення дивiдендної полiтики, пiдвищення курсової вартостi акцiй, 
широкого розкриття iнформацiї про стан своєї дiяльностi. Прийнято Кодекс корпоративного 
управлiння, нормами якого керуються усi працiвники. 
За результатми дiяльностi Товариство займає одну з лiдируючих позицiй на енергетичному ринку, 
має високий рейтинг серед пiдприємств України у незалежних рейтингах "ТОП-100", "Гвардiя-
500", "Нацiональний бiзнес-рейтинг" та вiдзначено багатьма дипломами.  
Товариство є Переможцем 16-го Українського нацiонального конкурсу якостi, а також 
Переможцем 9-го Мiжнародного турнiру з якостi країн Центральної i Схiдної Європи, отримало 
cертифiкат EFQM вiдповiдностi системи менеджменту рiвню дiлової досконалостi в Європi - 5-ть 
зiрок. 

  

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються не рiдше 
одного разу на рiк. Управлiння здiйснює Наглядова рада, Виконавчий орган (Дирекцiя) та 
Ревiзiйна комiсiя, повноваження яких визначенi Статутом Товариства. До складу Наглядової ради 
входять представники Фонду державного майна України, а також iншi акцiонери. 
У Товариствi дiє централiзована система органiзацiї та управлiння вiдповiдно до органiзацiйної 
структури, затвердженої Наглядовою радою, яка постiйно удосконалюється. Очолює Товариство 
та Виконавчий орган (Дирекцiю) Генеральний директор, до складу Виконавчого органу входять 
Директора за основними напрямками бiзнес-процесiв: 
- комерцiйного - органiзацiя енергозбутової роботи, маркетингу, продажу електроенергiї 
сучасними методами, проведення розрахункiв за вiдпущену та куповану електроенергiю. У складi 



Дирекцiї комерцiйної вiдповiдно до впровадження Програми економiчних реформ “Заможнє 
суспiльсьтво, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава" функцiонує на правах 
структурного пiдроздiлу — кол-центр; 
- технiчного - органiзацiя, координування, планування та контроль виробничої дiяльностi, у тому 
числi передачi та постачання електроенергiї, оперативне та поточне керiвництво районами 
електромереж, експлуатацiя електричних мереж 0,4-110 кВ, технiчне обслуговування 
електромереж, електроустаткування, виробничих будiвель та споруд; 
- фiнансового - органiзацiя фiнансово-економiчної дiяльностi, бюджетування, аналiз та 
прогнозування фiнансових результатiв господарської дiяльностi, направлених на отримання 
прибутку, проведення єдиної облiкової полiтики; 
- матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва - органiзацiя роботи з 
матерiально-технiчного постачання та забезпечення товарно-матерiальними цiнностями 
виробничих процесiв, планування та органiзацiя капiтального будiвництва та освоєння 
капiтальних вкладень, органiзацiя роботи транспортних засобiв та самоходних машин i механiзмiв;
- управлiння персоналом та юридичних питань - проведення кадрової полiтики з використанням 
прогресивних методiв вiдбору кандидатiв на посади, мотивацiя персоналу, органiзацiя навчання та 
пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, забезпечення соцiальних гарантiй працiвникiв, членiв їх 
сiмей, бувших працiвникiв, здiйснення юридичної дiяльностi, зокрема, договiрної, 
переддоговiрної, претензiйно-позовної, корпоративне управлiння, робота з акцiонерами, 
забезпечення режиму охорони пiдприємства; 
- iнформацiйних технологiй - забезпечення впровадження процесного менеджменту, 
автоматизованих систем бiзнес-процесiв, iнформацiйних технологiй, корпоративної iнформацiйної 
мережi на базi швидкiсних цифрових каналiв зв'язку. 
До складу Товариства входять 25 вiдокремлених пiдроздiли без права юридичної особи, якi дiють 
на пiдставi Положень: 
- 22 райони електричних мереж (РЕМ), дiючих за територiальним принципом в кожному районi 
Хмельницької областi; 
- Старосинявський цех централiзованого ремонту; 
- Лiкувально-оздоровчий комплекс (ЛОК) "Яблуневий сад" для оздоровлення працiвникiв та їх 
сiмей, особливо дiтей у лiтнiй перiод, надання рiзноманiтних послуг з органiзацiї вiдпочинку та 
проведення розважальних заходiв, дiлових зустрiчей, навчання з пiдвищення квалiфiкацiї та iнше;
- Санаторiй - профiлакторiй - на базi ЛОК "Яблуневий сад". 
У 2016 роцi внесено змiни в органiзацiйну структуру Товариства шляхом викладення її в новiй 
редакцiї, до якої включено найбiльш оптимальнi органiзацiйнi схеми дiяльностi та управлiння з 
урахуванням норм прийнятого Статуту, наближення їх до реального стану виробничих процесiв та 
взаємозв'язкiв. Залишилось шiсть Дирекцiй замiсть дев'яти порiвняно з попередньою структрою, 
вiдповiдно анульовано посади заступникiв Генерального директора та введено посади Директорiв 
за напрямками дiяльностi.  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства за звiтний перiод складає 3554 
осiб, фонд оплати працi штатних працiвникiв 281097,4 тис.грн., усiх працiвникiв - 286128,6 
тис.грн.  
В еквiвалентi повної зайнятостi середньооблiкова кiлькiсть усiх працiвникiв складає 3739 осiб.  
Iз загальної кiлькостi працiвникiв середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в 
облiковому складi (позаштатнi) - 292 особи, з них зовнiшнi сумiсники - 5 осiб, працюючi за 
цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами) - 287 особи.  
У Товариствi протягом 2016 року встановлювались доплати i надбавки до тарифних ставок та 
посадових окладiв працiвникам вiдповiдно до Галузевої угоди та Колективного договору. У 
зв'язку з тим, що встановлений законодавством розмiр мiнiмальної заробiтної плати у 2016 роцi 
збiльшувався, тарифнi ставки та посадовi оклади переглядались. Згiдно Положень Колективного 
договору працiвникам виплачувались премiї та надбавки за пiдсумками виконання виробничих 
показникiв, виявлення безоблiкового споживання електроенергiї, стаж роботи в галузi, доплати за 
шкiдливий характер робiт. 



Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв за 2016 рiк - 6591 грн., у 2015 роцi вона 
становила - 4704 грн., тобто зростання на 40,1% з попереднiм звiтним перiодом. 
У 2016 роцi атестацiйною комiсiєю ПАТ "Хмельницькобленерго" проводилась атестацiя робочих 
мiсць, розглянуто рiвень виконання посадових обов'язкiв працiвниками, визначено вiдповiднiсть 
займаним посадам i надано рекомендацiї щодо покращення виконання виробничих завдань. 
Для налагодження контролю у вiдокремлених пiдроздiлах Товариства за формуванням кадрового 
резерву, пiдготовкою, перепiдготовкою та пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв, покращення 
роботи з молодими спецiалiстами наказом вiд 26.03.2003 року № 160 було утворено Раду по роботi 
з кадрами.  
Для покращення роботи з окремими категорiями працiвникiв у ПАТ "Хмельницькобленерго" було 
створено Раду молодих працiвникiв, Раду старiйших енергетикiв, Жiночу раду, основним 
завданнями яких є активiзацiя роботи з персоналом через громадськi формування для досягнення 
кращих виробничих та економiчних показникiв, вирiшення соцiальних питань. 
З метою пiдтримки молодi щодо їх професiйного росту за бажанням працiвникiв проводилась 
атестацiя на пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня. При необхiдностi молодi фахiвцi направляються 
на навчання у вищi учбовi заклади за рахунок коштiв Товариства. 
Основною формою навчання працiвникiв є первинна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення 
квалiфiкацiї працiвникiв на базi власного навчально-курсового комбiнату.  
В 2016 роцi у навчально-курсовому комбiнатi ПАТ "Хмельницькобленерго" пройшли первинну 
професiйну пiдготовку, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва 958 
працiвникiв.  
З метою нейтралiзацiї психоемоцiйних стресiв у працiвникiв та пiдвищення продуктивностi працi 
розроблено та впроваджено Програму психологiчної пiдготовки працiвникiв оперативного 
персоналу до надiйної роботи в аварiйних умовах, Систему психофiзiологiчного забезпечення 
професiйної дiяльностi оперативного персоналу. 
У перiод вiйни важливим є облiк вiйськовозобов'язаних, регулярне проходження медогляду, 
особливо тих, кого призивають на вiйськову службу, збереження їх робочих мiсць, взяття на облiк 
їх сiмей для надання потрiбної допомоги. 

ПАТ "Хмельницькобленерго" не належить до об'єднань пiдприємств. 

ПАТ "Хмельницькобленерго" не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями. 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства, бухгалтерський та податковий облiк вiдповiдають нормам 
чинного законодавства з дотриманням положень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 
Податкового кодексу. Бухгалтерська, податкова та iнша фiнансова звiтнiсть виконуються iз 
забезпеченням єдиних методологiчних засад складання i надання звiтностi у встановленi строки 
згiдно прийнятого за наказом Товариства Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
облiкову полiтику. При вiдображеннi господарських операцiй використовується робочий План 
рахункiв першого, другого та третього порядкiв. Форма облiку: журнально-ордерна 
(автоматизована).  
Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться перевiрки незалежним 
аудитором. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi 
виконувалася iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань вiдповiдно до Положення про 
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
02.09.2014 р. № 879.  
Об’єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Оцiнка строкiв корисного 
використання об’єктiв основних засобiв вимагає застосування досвiду роботи з аналогiчними 
активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв враховуються умови 
очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде 
експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести 
до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 



Для розрахунку зносу використовуються наступнi очiкуванi строки корисного використання: 
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 30-40 рокiв, машини та обладнання - 25 рокiв, 
транспортнi засоби - 15 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар та iншi - 10 рокiв.  
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються iз застосуванням 
методу прямолiнiйного нарахування амортизацiї протягом термiну корисного використання. 
Строки корисного використання заснованi на оцiнках того перiоду, протягом якого актив 
приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої 
вiдповiдностi. 
Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних 
вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Придбанi 
нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю (собiвартiстю), 
коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб.  
Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає до 10 рокiв амортизується протягом 
очiкуваного термiну корисного використання, який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї ? протягом 
термiну дiї.  
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. При вiдображеннi 
результатiв переоцiнки Компанiя використала метод згортання накопиченого на дату переоцiнки 
зносу з первiсною вартiстю об’єктiв за порiвняння цiєї суми з справедливою вартiстю. Внаслiдок 
цього накопичена амортизацiя основних засобiв на звiтну дату дорiвнює нулю.  
До запасiв товарно-матерiальних цiнностей належать господарськi матерiали на складi, в пiдзвiтi, 
малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються не бiльше, нiж один рiк. Первiсно 
запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до 
теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан.  
Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистої вартiстю реалiзацiї. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх 
здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою 
оцiночну цiну продажу у ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних 
витрат на завершення i витрат, необхiдних для здiйснення продажу.  
Готова продукцiя та незавершене будiвництво вiдображаються в бухгалтерському облiку за 
фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, 
МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюється за iдентифiкацiйною 
собiвартiстю. 
Заробiтна плата в Товариствi нараховується за тарифними ставками (окладами) у вiдповiдностi з 
умовами Колективного договору, галузевою угодою та органiзацiйно-розпорядчими документами. 
Встановленi доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникам 
вiдносяться на рахунок собiвартостi. 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (електроенергiї) визначається методом нарахувань при її 
вiдвантаженнi (вiдпуску).  
Дохiд вiдображається одночасно iз збiльшенням активу, що зумовлює зростання власного капiталу 
пiсля оформлення актiв про виконання робiт. Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi 
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно 
iз доходами, для отримання яких вони понесенi. Затверджено перелiк i склад статей 
калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). 
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти 
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. 
Товариство 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 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. 
До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi включаються грошовi кошти на 
розрахунковому рахунку та в касi, якi не обмеженi в користуваннi протягом поточного перiоду. 
Зовнiшнi iнвестицiї в активи пiдприємства не залучались. 
Органiзацiя податкового облiку забезпечує своєчаснi i повнi розрахунки податкiв i зборiв, 
визначених податковим законодавством. Нараховується i сплачується консолiдований податок на 
прибуток з урахуванням податкової iнформацiї вiд вiдокремлених пiдроздiлiв. Базою 
оподаткування податку на додану вартiсть є операцiї з продажу товару, виходячи з його договiрної 
(контрактної) вартостi за регульованими цiнами (тарифами). Податок на додану вартiсть 
сплачується як рiзниця мiж загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового 
кредиту звiтного перiоду, консолiдовано. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i 
перенесенням 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 

До основних видiв продукцiї енергопостачальної компанiї "Хмельницькобленерго" вiдносяться 
послуги з розподiлення (передачi та постачання) електричної енергiї споживачам Хмельницької 
областi. 
Товарна продукцiя у порiвняннi (три роки) наведена нижче:  
2014 рiк 
постачання електричної енергiї власного споживання - 1749,10 млн.кВт.г - 1032421 тис.грн. 
передача електричної енергiї (транзит) - 371,70 млн.кВт.г - 24021 тис.грн.  
2015 рiк 
постачання електричної енергiї власного споживання - 1710,16 млн.кВт.г - 1334483 тис.грн. 
передача електричної енергiї (транзит) - 376,67 млн.кВт.г - 27769 тис.грн. 
2016 рiк 
постачання електричної енергiї власного споживання - 1741,78 млн.кВт.г - 1856347 тис.грн. 
передача електричної енергiї (транзит) - 414,09 млн.кВт.г - 40297 тис.грн. 
Товариство закуповує електроенергiю за оптовими цiнами в ДП "Енергоринок", надає їй 
споживчих якостей за допомогою технiчних засобiв та реалiзує споживачам Хмельницької областi 
за регульованими тарифами, встановленими НКРЕ. У 2016 роцi вiдмiчено збiльшення корисного 
вiдпуску електричної енергiї власного споживання та товарної проодукцiї порiвняно з 2014 та 2015 
роками, що пов'язано зi збiльшенням споживання промисловими пiдприємствами, бюджетними 
установами, населенням, сiльським господарством, непромисловими пiдприємствами тощо.  
До найбiльших споживачiв електроенергiї вiдносяться ВП "Хмельницька АЕС", ДП "Новатор", 
МКП "Хмельницькводоканал", КП "Електротранс", ПАТ "Мотор Сiч". 
Треба вiдмiтити, що корисний вiдпуск електроенергiї та вiдповiдно товарна продукцiя залежать 
вiд сезонних змiн: в осiнньо - зимовий сезон збiльшується споживання електроенергiї i 
навантаження на енергосистему, посилюється фактор дефицiту. 
Товариство займає монопольне становище на ринку електроенергiї у Хмельницькiй областi, частка 
на ринку- бiльше 80%. Конкурентами виступають незалежнi постачальники електроенергiї, до 
яких можна вiднести ТОВ "Енергозахiд", ДТГО "Пiвденно-захiдна залiзниця", КЕА "Новосвiт".  
Перспектива збiльшення товарної продукцiї Товариства вирiшується завдяки збiльшенню 
споживання електроенергiї та отриманню 100 % оплати, своєчасностi оплати товару та 



недопущенню заборгованостi. Збiльшення корисного вiдпуску електроенергiї та товарної 
продукцiї передбачається крiм того за рахунок зниження технологiчних витрат електроенергiї, 
переходу на електроопалення у негазифiкованих районах та виконання робiт iз зовнiшнього 
освiтлення населених пунктiв, а також розвитку iнших видiв дiяльностi. 
У загальному об'ємi постачання електроенергiї споживачам найбiльша питома вага належить 
населенню - 51,0 %, промисловiсть займає -16,7% та iншi непромисловi споживачi - 13,7%. 

Важливе значення для подальшого розвитку Товариства придiляється пiдготовцi iнвестицiйних 
проектiв та залученню iнвестицiй i довгострокових кредитiв. 
Вiдповiдно до основної концепцiї, яка визначена у “Планi розвитку розподiльчих електричних 
мереж ПАТ “Хмельницькобленерго” на 2016-2020 роки”, впроваджуються прогресивнi розробки 
та технологiї, сучасне та бiльш ефективне обладнання, матерiали та оптимальнi схеми 
електромереж. Пiдвищення рiвня надiйного, сталого та безпечного електропостачання споживачiв 
областi, що є прiоритетом, вiдбувається через впровадження ефективних технiчних рiшень при 
реконструкцiї та модернiзацiї електромереж, автоматизацiю облiку та контролю за споживанням 
електроенергiї.  
Iнвестицiйну програму розвитку ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2016 рiк виконано в сумi - 78,227 
млн.грн. (без ПДВ) або на 100,48% вiд запланованого. 
Згiдно Iнвестицiйної програми розвитку ПАТ “Хмельницькобленерго” було виконано 
будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання на суму 53453,05 
тис.грн., заходи зi зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - 
7477,58 тис.грн., модернiзацiя та закупiвля транспортних засобiв - 1699,34 тис.грн., впровадження 
та розвиток iнформацiйних технологiй -972,35 тис.грн., впровадження та розвиток систем зв'язку i 
телекомунiкацiй - 453,43 тис.грн., впровадження та розвиток АСДТК - 360,82 тис.грн. 
В рамках Iнвестицiйної програми здiйснено: 
- будiвництво ЛЕП 10-20 кВ - 19,699 км; 
- реконструкцiю ЛЕП- 0,4 -35 кВ - 31,458 км,  
у т.ч. реконструкцiю електромереж 0,4 кВ з магiстральними iзольованими проводами –24,19 км;  
- будiвництво закритої пiдстанцiї глибокого вводу ПС 110/10 кВ "Прибузька" ; 
- реконструкцiю пiдстанцiй: 
ПС 110/35/10 кВ "Дунаївцi";  
ПС 110/35/10 кВ "Iвашкiвцii";  
ПС 110/35/10 кВ "Славута"; 
ПС 35/10 кВ "Лiсовi Гринiвцi"; 
ПС 35/10 кВ "Жилинці"; 
ОПУ ПС 110/35/10 кВ "Дунаївцi"; 
ТП, РП 10-20 кВ - 15 шт. 
Значним досягненням є введення в експлуатацiю унiкальної закритої трансформаторної пiдстанцiї 
глибокого вводу 110/10 кВ “Прибузька” з КРУЕ -110 кВ та АСУТП iз застосуванням сучасного 
електрообладнання у м. Хмельницькому, яка вiдповiдає рiвню 21-го столiття.  
Реконструкцiя ПС-35/10 кВ «Лiсовi Гринiвцi» дозволила збiльшити потужнiсть пiдстанцiї завдяки 
встановленню другого силового трансформатора i сучасного електрообладнання та пiдвищити 
надiйнiсть енергопостачання пiвнiчної частини мiста Хмельницького та примiських сiл 
Хмельницького району.  
Постiйно вiдбувається модернiзацiя облiку електроенергiї, а саме встановлення лiчильникiв 
трифазних електронних багатотарифних з iнтерфейсами для пiдключення до АСКОЕ та iз 
забезпеченням дистанцiйного онлайн-доступу, замiна вимiрювальних трансформаторiв, 
впровадження облiку споживання електроенергiї населенням шляхом встановлення однофазних та 
трьохфазних електроних лiчильникiв, зокрема, з реле управлiння навантаженням та радiомодулем. 
В результатi виконання Iнвестицiйної програми досягнуто зменшення технiчних та комерцiйних 
витрат завдяки встановленню електронних лiчильникiв високого класу точностi в розрахункових 
точках та точках облiку надходження електроенергiї, замiни проводiв на самоутримуючi 
iзольованi проводи, улаштуванню iзольованих вводiв, виносу лiчильникiв на зовнiшню стiну 



помешкань, улаштуванню розвантажувальних пiдстанцiй.  
На ПС-110 кВ «Дунаївцi» проведено реконструкцiю ЗРУ-10 кВ, замiнено оливовi вимикачi на 
вакуумнi, електромеханiчнi реле — на мiкропроцесорнi, трансформатори власних потреб — на 
новi КТП.  
Проводиться реконструкцiя iнженерно - лабораторного корпусу у м. Хмельницькому,виконано 
проектну документацiю реконструкцiї адмiнiстративної будiвлi Славутського та Хмельницького 
мiського РЕМ. 
Основними джерелами фiнансування iнвестицiйних проектiв є власнi кошти. 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого 
органу, афiлiйованими особами не укладалось.  

До виробничих основних засобiв вiдносяться лiнiї електропередачi, трансформаторнi пiдстанцiї, 
адмiнiстративнi будiвлi, будiвлi виробничого призначення, транспортнi засоби, машини та 
устаткування, якi розташованi у пiдроздiлах Товариства на територiї Хмельницької областi. До 
основних засобiв невиробничого призначення належать житловий фонд, їдальня, дитячий садок, 
лiкувально-оздоровчий комплекс тощо. Ступiнь використання обладнання - 100%.  
Для покращення технiчного стану електричних мереж та пiдвищення надiйностi 
електропостачання споживачiв у 2016 роцi виконано комплекс робiт з капiтального i поточного 
ремонтiв та технiчного обслуговування електромереж на суму 45 тис.грн. 
Вiдремонтовано у 2016 роцi електромереж 1438,4 км, у тому числi: 
- ПЛ-0,4кВ - 438,4 км  
- ПЛ-10кВ - 625,0 км 
- ПЛ-35кВ - 227,5 км  
- ПЛ-110кВ -147,5 км.  
У 2016 роцi виконано капiтальний ремонт трансформаторних пiдстанцiй ТП 10 кВ- 827 шт., 
розподiльних пунктiв РП 10 кВ - 11 шт., силових трансформаторiв — 363 шт., вимикачiв 110, 35, 
10 кВ - 417 шт., роз'єднувачiв 110,35,10 кВ — 604 шт. Винесено облiк у побутових споживачiв на 
фасади будiвель — 2269 шт. Розчищено просiк пiд ПЛ 110-0,4 кВ - 3354,9 км. 
Постiйно проводяться роботи з технiчного переоснащення та модернiзацiї виробництва, 
пiдвищення його технiчного рiвня, впровадження нової технiки, механiзацiї та автоматизацiї 
виробництва.  
Водночас з роботами по реконструкцiї електромереж впроваджуються прогресивнi розробки та 
технологiї, сучасне та бiльш ефективне обладнання, матерiали та конструктивнi елементи 
електромереж.  

Iснуючi фактори, якi мають значний вплив на дiяльнiсть енергопостачальної компанiї: 
- фактори кризисної ситуацiї в економiцi країни та регiону. яка ускладнена вiйсковим конфлiктом 
на Сходi ; 
- недосконалiсть податкового законодавства; 
- проблеми у залученнi зовнiшнiх iнвестицiй на розвиток та вiдновлення виробництва; 
- дебiторська заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв; 
- недосконалiсть тарифної полiтики в енергетицi; 
- неповна та несвоєчасна оплата за електроенергiю споживачiв; 
- розкрадання майна електромереж та електрообладнання. 

Протягом 2016 року Товариством сплачувались штрафи за порушення лiцензiйних умов. 

Дiяльнiсть ПАТ "Хмельницькобленерго", яка є учасником оптового ринку електричної енергiї 
України (ОРЕ), полягає в купiвлi електричної енергiї з метою продажу її споживачам за 
регульованим тарифом на пiдставi укладених договорiв за допомогою технiчних засобiв - мiсцевих 
електричних мереж.  
Механiзм фiнансування та розрахункiв на оптовому ринку електроенергiї визначається Законом 
України " Про електроенергетику" та вiдповiдними постановами Нацiональної комiсiї з питань 
регулювання електроенергетики (НКРЕКП), згiдно яких кошти вiд споживачiв надходять на 
розподiльчий рахунок та в подальшому- на рахунок Енергоринку за куповану електроенергiю та 



частина залишається у Компанiї для здiйснення господарської дiяльностi. Алгоритм 
перерахування затверджується щомiсячно НКРЕКП в залежностi вiд рiвня оплати за 
електроенергiю та виконання нормативiв технологiчних витрат i становить для ПАТ 
"Хмельницькобленерго" 100%.  
Дiяльнiсть Компанiї регулюється державою в особi НКРЕКП у частинi встановлення вiдпускних 
тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з 
лiцензованих видiв дiяльностi. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають 
соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до 
єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» НКРЕКП встановлює 
щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та 
енергопостачального пiдприємства України. 
Основним джерелом фiнансування поточної дiяльностi Компанiї є надходження коштiв вiд 
реалiзацiї електроенергiї, у зв'язку з чим, прiоритетними завданнями для поповнення обiгових 
коштiв є забезпечення стовiдсоткових i бiльше розрахункiв за електроенергiю, зменшення 
собiвартостi, зокрема, постiйних витрат, а також технологiчних витрат електроенергiї. 
За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi Компанiєю отримано чистий 
прибуток у розмiрi 8513 тис.грн., з яких за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв частина 
направляється на розвиток виробництва та виплату дивiдендiв. 
Аналiзуючи стан фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї та фактори, якi вплинули на 
формування кiнцевих результатiв, треба вiдмiтити стабiльнiсть через отримання прибутку та 
позитивний розвиток, покращення розрахункiв за електроенергiю, зменшення технологiчних 
витрат. 
У 2016 роцi рентабельность EBITDA становила 4,7, коефiцiенти фiнансової стiйкостi (к=3,0) та 
покриття (к=0,87) визначають високу лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства. 

За 2016 рiк невиконаних договорiв по основних видах дiяльностi iз суб'єктами господарювання та 
фiзичними особами немає. При постачаннi електроенергiї окремими споживачами не виконуються 
умови договорiв щодо своєчасностi та повноти розрахункiв за електроенергiю. З боку Товариства 
приймаються заходи контролю та полiпшення стану оплати iз застосуванням в необхiдних 
випадках мiр по обмеженню постачання електроенергiї та вiдключенню боржникiв. 

Головнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк, виходячи з досягнення цiлей та стратегiї: 
1. Пiдвищення економiчної ефективностi роботи Товариства за рахунок: 
- збiльшення об'ємiв продаж електроенергiї, робiт, товарiв, послуг шляхом диверсифiкацiї бiзнесу;
- впровадження стимулюючого регулювання; 
- пiдвищення стандартiв енергоефективностi та енергозбереження; 
- економiї (зниження) операцiйних витрат та технологiчних витрат електроенергii (ТВЕ); 
- зменшення запасiв.  
2. Удосконалення системи управлiння, у тому числi: 
- удосконалення органiзацiйної структури; 
- впровадження концепцiї енергетичного менеджменту; 
- пiдготовка до переходу до нової моделi енергоринку, двостороннiх договорiв i балансуючого 
ринку; 
- розвиток iнформацiйних технологiй; 
- пiдготовка та перепiдготовка кадрiв, створення резерву управлiнських кадрiв; 
- удосконалення роботи навчально - курсового комбiнату.  
3. Впровадження ефективних iнвестицiйних проектiв, а саме: 
- створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй; 
- технiчна модернiзацiя, реконструкцiя та будiвництво електричних мереж, сучасних 
трансформаторних пiдстанцiй за новiтнiми технологiями; 
- продовження реконструкцiї iнженерно-лабораторного корпусу Компанiї; 
- реконструкцiя та капремонт ремонтно-виробничих баз . 
4. Продовження роботи з впровадження та вдосконалення iнтегрованої системи управлiння на 
основi стандартiв ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, ISO 50001:2011, BC 27001. 



5.Вдосконалення системи електронного документообiгу. 
6. Впровадження iнновацiйних проектiв та нових технологiй.  
7. Пiдвищення мотивацiї персоналу шляхом удосконалення системи оплати працi, оптимiзацiї 
чисельностi Товариства та виконання Галузевої угоди. 
У Товариствi йде постiйний пошук, розробка та впровадження нових напрямiв розвитку, якi 
дадуть позитивнi результати та задоволення для всiх споживачiв електроенергiї i всього колективу 
ПАТ "Хмельницькобленерго". 

Новий етап розвитку управлiння Компанiєю пов'язаний iз вдосконаленням процесного пiдходу, 
впровадженням iнформацiйної системи управлiння ресурсами пiдприємства, розвитком 
iнформацiйних технологiй, удосконаленням органiзацiйної структури.  
Впроваджено автоматизовану систему комерцiйного облiку електроенергiї АСКОЕ на 
регiональному рiвнi, що забезпечує отримання точної оперативної iнформацiї облiку 
електроенергiї в реальному часi за точками облiку та пiдсумкову iнформацiю про параметри 
енергоспоживання, дистанцiйну передачу даних облiку для оперативного контролю i комерцiйних 
розрахункiв за спожиту електроенергiю, дотримання балансу мiж вхiдною та спожитою 
електроенергiєю, а також графiка навантаження. 
Завдяки розвитку комп'ютерної iнформацiйної мережi Товариства проведено роботи з 
вдосконалення централiзованої бiлiнгової бази. Функцiями модуля ТЕХ-РЕМ є автоматизацiя 
роботи з центральним довiдником лiчильникiв, аналiз технiчних умов по пiдключенню абонентiв 
та пофiдерний аналiз. 
Реалiзовано перший етап проекту з впровадження бiлiнгової аналiтично-розрахункової системи 
«БАРС», орiєнтований на WEB технологiї, який вирiшує питання доступностi даних та 
економiчної ефективностi, забезпечує можливiсть виведення обслуговування споживачiв та в 
цiлому процеси постачання електричної енергiї на якiсно новий рiвень. Налагоджено щоденний 
автоматичний процес перетоку даних з баз даних вiдокремлених пiдроздiлiв - районiв електричних 
мереж (РЕМ). Це дає можливiсть використовувати показники по абонентах в реальному часi для 
здiйснення оперативного управлiння загальним процесом облiку та збуту електричної енергiї. 
Для комфорту споживачiв при проведеннi розрахункiв в Компанiї впроваджено «Особистий 
кабiнет» побутового споживача електроенергiї, здiйснюються розробки «Особистого кабiнету» 
юридичного споживача електроенергiї.  
За участю наукових фахiвцiв Iнституту з енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ 
«Київський полiтехнiчний iнститут» на базi проведеного дослiдження - енергетичного 
спостереження за окремими розрахунками режимiв роботи електричних мереж та аудиту дiючої 
системи енергоменеджменту на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту ISO 50001:2011 
«Системи енергетичного менеджменту» проводилась пiдготовка до впровадження зазначеного 
стандарту енергоменеджменту. 
У Компанiї виконано роботи по прокладанню оптоволоконної лiнiї зв'язку, завершується 
створення корпоративної iнформацiйної мережi, що вiдкриває принципово новi можливостi 
пiдвищення ефективностi управлiння Компанiєю та оперативної передачi даних, розвитку 
вiдеоконференцзв'язку.  
Здiйснювались науково-технiчнi розробки електрообладнання, якi є конкурентоздатними на ринку, 
а саме пересувнi електролабораторiї повiркм трансформаторiв напруги та струму, зразковi 
трансформатори напруги та струму, джерела струму пiдї торговою маркою Товариства, якi внесенi 
до Державного реєстру засобiв вимiрювання. Електролабораторiї, випущенi Компанiєю, працюють 
в регiонах України, є замовлення з Бiлорусi та перспектива розширення ринку у Європi. Компанiя 
постiйно приймає участь у мiжнародних виставках, нагороджена багатьма дипломами.  

Товариство проводить полiтику дотримання належного виконання зобов'язань вiдповiдно до 
укладених договорiв, у тому числi претензiйно-позовну дiяльнiсть при порушеннi договорних 
умов iншою стороною. Так, за 2016 рiк було направлено до господарських судiв та судiв загальної 
юрисдикцiї 226 позовiв на загальну суму 2884 тис.грн., а також 6852 претензiї на суму 19916 
тис.грн. до споживачiв-боржникiв в основному стосовно повернення коштiв за використану 
електроенергiю. З них сплачено 7808 тис.грн. Задоволено у судовому порядку 165 позовiв на суму 



1758 тис.грн. 
Крiм того, примусово через державнi виконавчi служби стягнуто попереднi борги в сумi 217 
тис.грн., що становить незначний вiдсоток вiд загальної суми за виконавчими документами. 

Менеджментом Товариства впроваджуються заходи з метою досягнення високих результатiв 
дiяльностi, зокрема, отримання прибуткiв, забезпечення своєчасних розрахункiв за 
електроенергiю, проводиться активна робота по виявленню сумнiвної та безнадiйної дебiторської 
заборгованостi i поверненню коштiв вiд реалiзацiї електроенергiї. У зв'язку iз проявом кризових 
явищ на пiдставi проведеної iнвентаризацiї можливих ризикiв, Дирекцiєю вживаються антикризовi 
заходи, що також позитивно впливає на отримання результатiв дiяльностi.  
Основнi технiко-економiчнi показники за останнi три роки: 
                                                                                                2014                2015                 2016 
- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, тис.грн.                         1100836          1388838           1928673 
- чистий прибуток, тис.грн.                                                 25922              38874               8513 
- власний капiтал, тис.грн.                                                 724257           1238963          1310291 
- поточнi та довгостроковi зобов'язання, тис.грн.           154101           312140             433973 
- дебiторська заборгованiсть, тис.грн.                                54512           156331             183710 
Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя росту доходу вiд реалiзацiї подукцiї, 
власного капiталу Товариства, стабiльної прибутковостi. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних засобів на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 1279885 1466174 0 0 1279885 1466174 
будівлі та споруди 973185 1053077 0 0 973185 1053077 
машини та 
обладнання 248691 319582 0 0 248691 319582 
транспортні засоби 12218 14937 0 0 12218 14937 
земельні ділянки 18 18 0 0 18 18 
інші 45773 78560 0 0 45773 78560 
2. Невиробничого 
призначення: 24738 28642 0 0 24738 28642 
будівлі та споруди 17278 21345 0 0 17278 21345 
машини та 
обладнання 697 701 0 0 697 701 
транспортні засоби 185 0 0 0 185 0 
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 
інші 6578 6596 0 0 6578 6596 
Усього 1304623 1494816 0 0 1304623 1494816 

Опис До категорiї "Будiвлi та споруди" вiднесено електричнi мережi, якi за обсягом займають найбiльшу 
питому вагу у вартостi 
основних засобiв емiтента.  
З метою визначення ринкової вартостi необоротних активiв Товариства для вiдображення її у рiчнiй 
фiнансовiй звiтностi, складеної у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), було здiйснено переоцiнку основних засобiв незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2016 
р., що привело до зростання їх вартостi. 
Товариство самостiйно визначає умови та термiни користування основними засобами, якi не 
можуть бути менше мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, визначених 
Податковим кодексом України по основних групах, а саме: будiвлi-20 рокiв, споруди-15 рокiв, 
передавальнi пристрої - 10 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 1566350 тис.грн. Знос за 
2016 рiк- 71534 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку 
нараховується за прямолiнiйним методом. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. 
Обмежень на використання майна Товариства немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

1310291.00 1238963.00 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  33638.00 33638.00 
Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

33638.00 33638.00 

Опис Розрахунки вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди виконано 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. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 



звiтного перiоду, а також мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 
статутним капiталом за 2016 рiк становить 1276653 тис.грн., а на початок перiоду ця рiзниця 
становила 1205325 тис.грн. 
Протягом 2016 року вартiсть чистих активiв зросла на 71328 тис.грн., що пiдтверджує 
пiдвищення фiнансової стiйкостi та лiквiдностi Товариства.  

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд Статуного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 
ст 155 Цивiльного кодексу України. 

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 0 X X 
у тому числі:   
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 163501 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 270472 X X 
Усього зобов'язань X 433973 X X 
Опис: Податковi зобов'язання складаються з вiдстрочених податкових зобов’язань (довгострокових), 

якi визначенi як сума податкiв на прибуток, що пiдлягає сплатi в майбутнiх перiодах 
вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць, а саме рiзниць мiж балансовою вартiстю 
активу та його податковою базою, якi розрахованi вiдповiдно до МСБО 12 “Податки на 
прибуток”, в сумi 152123 тис.грн. та поточних податкових зобов'язань в сумi 11378 тис.грн. 
У 2016 роцi Товариством не залучались кредитнi фiнансовi ресурси. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п Основний вид 
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 

постачання 
(розподiлення) 
електричної 

енергiї 

1741,78 
млн.кВтг 1856347 97.88 д/н 1824515 97.85 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3 
1 Вартiсть купованої електроенергiї 72.94 
2 Витрати на оплату працi 12.70 
3 Амортизацiя 6.06 
4 Матерiальнi витрати 4.56 
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2.71 

* 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 
03.03.2016 09.03.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
31.03.2016 01.04.2016 Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 
14.07.2016 15.07.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
29.07.2016 01.08.2016 Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 
29.07.2016 01.08.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
12.08.2016 15.08.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
18.08.2016 19.08.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
23.08.2016 23.08.2016 Спростування 
18.08.2016 23.08.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
06.10.2016 07.10.2016 Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 
18.10.2016 19.10.2016 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
18.11.2016 21.11.2016 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 "БДО"  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 20197074 
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м.Днiпропетровськ, вул. 

Андрiя Фабра, буд. 4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2868 23.04.2002 
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** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк 
Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "БДО" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 20197074 
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м. Днiпропетровськ, вул. 

Сєрова, 4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2868 23.04.2002 
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних д/н д/н д/н д/н 



учасників ринку цінних паперів** 
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Ми провели аудит доданої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Хмельницькобленерго" (далi – 
Компанiя), що додається, яка включає звiт про фiнансовий станом на 31 грудня 2016 року, звiт про сукупний дохiд, 
звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також iнформацiю 
про основнi принципи облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть 
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво визначає 
потрiбним для того,щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 
шахрайства або помилки. 
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 вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 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 керiвництвом, та оцiнку загального 
подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Позитивна думка 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПАТ 
«Хмельницькобленерго» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився на цю дату, вiдповiдно до МСФЗ. 
Пояснювальний параграф  
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на те, що Україна знаходиться в затяжнiй кризi, яка ускладнена вiйськовим 
конфлiктом на сходi України, визнанням тимчасово окупованими територiями окремих районiв Донецької i Луганської 
областi та невизнаним вiддiленням Автономної республiки Крим. Також, в результатi вищезазначених факторiв i 
негативних очiкувань населення країни, українська гривня за 3 роки значно девальвувала, iндекс iнфляцiї споживчих 
цiн за 2014-2016 роки перевищив 100% i склав 101.2%. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi значною мiрою залежатиме вiд 
дiй уряду, спрямованих на вирiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної 
та правової систем країни. Вплив цих питань на дiлове середовище в Українi, а також їх остаточне врегулювання 
неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю. Водночас усi цi питання можуть мати негативний вплив на 
стабiльнiсть економiчного середовища та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Висловлюючи свою думку, ми не брали до 
уваги це питання. 
Незважаючи на вплив цих та iнших факторiв, за результатами звiтного перiоду, Компанiя отримала чистий прибуток у 
розмiрi 8,513 тисяч гривень. Разом з тим, керiвництво Компанiї вважає, що не iснує жодних об'єктивних причин, якi 
могли б викликати сумнiви щодо спроможностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому 
майбутньому. Отже, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi Компанiї. 
 
Київ, Україна  
27 березня 2017 року 
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi 
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiститься в 
представленому на сторiнцi 10 "Звiту незалежних аудиторiв", зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi 
керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв щодо фiнансової звiтностi (далi - Компанiя). 
Керiвництво Компанiї вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає в усiх суттєвих 
аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден, результати її 
дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi за текстом - МСФЗ). 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за: 
Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їхнє послiдовне застосування; 
Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; 
Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi; 
Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть в 
найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне. 
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: 



Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю в 
Компанiї; 
Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем 
точностi iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
Вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Компанiї; 
Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився, була пiдписана вiд iменi Керiвництва Компанiї 27 березня 2017 
року: 
Козачук О. I. 
В. о. Генеральний директор 
Дарун Л. I. 
Головний бухгалтер 
Супровiдний лист до фiнансової звiтностi 
Дана фiнансова звiтнiсть складена за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) 
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 07.02.2013 р. № 73 зi змiнами та доповненнями. 
При складаннi фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в тих випадках, коли цими 
стандартами вимагається розкривати у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, представлення якої не передбачено чинними 
формами фiнансової звiтностi згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, така iнформацiя 
розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi. 
Враховуючи вищенаведене, додана фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк представлена у виглядi форм, встановлених 
зазначеним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку: 
Форма №1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"; 
Форма №2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)"; 
Форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв"; 
Форма №4 "Звiт про власний капiтал". 
Додатково, з метою покращення сприйняття та аналiзу iнформацiї користувачами фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi 
до принципiв, що є базою при пiдготовцi фiнансової звiтностi, згiдно iз Концептуальною основою пiдготовки та 
представлення фiнансової звiтностi (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), додану 
фiнансову звiтнiсть Товариства також представлено у форматi, вiдповiдно до вимог та рекомендацiй МСФЗ: 
Звiт про сукупний дохiд; 
Звiт про фiнансовий стан; 
Звiт про змiни у власному капiталi. 
Звiт про рух грошових коштiв; 
Примiтки до фiнансової звiтностi 



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 1 1 
2 2015 1 0 
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): д/н 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): д/н 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 збори у 2014 роцi не вiдбувались. Ні 
 
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: 7 
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 7 
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5 
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності X  
Інше (запишить) д/н 
 
Наглядовою радою на Загальних зборах Товариства 27.04.2015 р. було представлено звiт про її 
роботу за 2014 рiк, зокрема, прийнття рiшень щодо затвердження фiнансового плану, 
iнвестицiйної програми, проведення аналiзу щоквартально фiнансово - господарської дiяльностi, 
виконання показникiв, передбачених контрактом з керiвником тощо.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  13

 
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 комiтети 

не створювались. 
Інші (запишіть)  д/н 
 
д/н 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні

 
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)  д/н 
 
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): д/н  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)  д/н 
 
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 5 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 4 
 
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 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 



Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так 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  Так Ні 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):  Крiм того iснують наступнi 

документи: Пoложення про 
вiдокремлений пiдроздiл 

 
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 НКЦПФР 
про ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати 
діяльності  Так Так Так Так Так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Так Так Так Так 
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 
Розмір винагороди посадових Ні Так Так Ні Ні 



осіб акціонерного товариства  
 
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) д/н 
 
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)  Протягом трьох останнiх рокiв 

букло змiнено зовнiшнього 
аудитора на вимогу Фонду 
державного майна України - 

акцiонера, що володiє державним 
пакетом акцiй Товариства у розмiрi 

70,01%.  
 
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) Крiм Ревiзiйної комiсiї перевiрки 

здiйснювались сектором 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

енергетики та комунальних послуг 
у Хмельницькiй областi за участю 



представникiв iнспекцiї 
Держенергонагляду у 

Хмельницькiй областi. Державною 
фiнансовою iнспекцiєю в 

Хмельницькiй областi проведено 
аудиторське дослiдження за перiод 
з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. 

 
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)  д/н 
 
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): д/н    
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори  X 
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   
 
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) Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 01.02.2013 ; яким органом управління прийнятий: 
Кодекс корпоративного управлiння прийнятий Координацiйною радою Товариства.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
На власному корпоративному сайтi.  

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 
З нормами Кодексу копоративного управлiння ознайомлений та дотримується кожний працiвник 

Товариства.  
 
 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 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 3554  

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 31.12.2016 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 3385 4429 0 
первісна вартість 1001 5249 6860 0 
накопичена амортизація 1002 1864 2431 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби: 1010 1304623 1494816 0 
первісна вартість 1011 1037488570 1566350 0 
знос 1012 1036183947 71534 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 1308008 1499245 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 34023 41151 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 65724 125425 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
90607 

 
49739 

 
0 

з бюджетом 1135 0 8546 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 8348 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 20158 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 243095 245019 0 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 
Баланс 1300 1551103 1744264 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 932341 1024018 0 
Додатковий капітал 1410 142356 149983 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 11587 13531 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 119040 89121 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 1238963 1310291 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 136255 152123 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 58 0 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 152123 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 104558 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 16273 11378 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6996 0 0 
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 
за одержаними авансами 1635 83139 139705 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 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 21053 26209 0 
Усього за розділом IІІ 1695 175827 281850 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 1551103 1744264 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 2016 року вiдмiчається iстотне збiльшення 
валюти балансу на 193161 тис.грн. порiвняно з початком 
звiтного перiоду в основному за рахунок збiльшення 

вартостi основних засобiв на 190193 тис.грн. в результатi 
переоцiнки та приведення їх до справедливої вартостi 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, а також за рахунок 
збiльшення запасiв та дебiторської заборгованостi.  

Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя 
росту власного капiталу Товариства. З початку звiтного 
перiоду вiн збiльшився на 71328 тис.грн.в основному за 
рахунок зростання капiталу у дооцiнках та додаткового 

капiтал. 
Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Дарун Люба Iгорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Хмельницькобленерго"  за ЄДРПОУ 22767506 

 (найменування)   
 

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 1928673 1388838 
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 ( 1945759 ) ( 1277989 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
110849 

 збиток 2095 ( 17086 ) ( 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 74497 43054 
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 ( 49767 ) ( 34720 ) 
Витрати на збут 2150 ( 195 ) ( 336 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 37383 ) ( 38507 ) 
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 

 
83628 

 
80340 

 збиток 2195 ( 29934 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 1812 8313 
Інші доходи 2240 37896 28690 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 14 ) ( 447 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 583 ) ( 76596 ) 



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

 
2290 

 
9177 

 
40300 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -664 -1546 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
8513 

 
38754 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 111464 601895 
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 111464 601895 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 20064 108341 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 91400 493554 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 99913 532308 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 100280 98482 
Витрати на оплату праці 2505 295695 212001 
Відрахування на соціальні заходи 2510 58322 69195 
Амортизація 2515 121770 71682 
Інші операційні витрати 2520 35232 21252 
Разом 2550 611299 472612 
 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 134551360 134551360 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 134551360 134551360 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0633 0.2880 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0.0633 0.2880 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
 

Примітки 

У 2016 роцi порiвняно з аналогiчним перiодом 2015 року 
вiдмiчається зменшення чистого прибутку на 30241 
тис.грн., що пов'язано зi збiльшенням собiвартостi 

реалiзованої продукцiї. Зменшення сукупного доходу за 
звiтний перiод пояснюється зменшенням результатiв 

дооцiнки необоротних активiв на 490431 грн. нiж за 2015 
рiк при приведеннi їх вартостi до справедливої.  

Дивiденди нараховуються за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi звiтного року на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв. 
Керівник Козачук Олег Iванович 



Головний бухгалтер Дарун Люба Iгорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Хмельницькобленерго"  за ЄДРПОУ 22767506 

 (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 

 
2322116 

 
1669146 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 151 79 
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 93201 52786 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1872187 ) 

 
( 1201129 ) 

Праці 3105 ( 194329 ) ( 161960 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 107096 ) ( 113291 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90002 ) ( 74256 ) 
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 ( 27694 ) ( 24704 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 124160 146671 
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 ( 137566 ) ( 124593 ) 
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 -137566 -124593 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 117650 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 1812 8313 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 0 117650 
Сплату дивідендів 3355 ( 20989 ) ( 9074 ) 
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 -19177 -761 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -32583 21317 
Залишок коштів на початок року 3405 52741 31424 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 20158 52741 
 

Примітки 

За звiтний перiод порiвняно з аналогiчним перiодом 
минулого року вiдмiчається збiльшення надходження 

коштiв вiд 
реалiзацiї продукцiї, збiльшення руху коштiв у результатi 

фiнансової дiяльностi, але зменшення руху коштiв в 
результатi операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi. Загалом 

зменшено чистий рух грошових коштiв. 
Керівник Козачук Олег Iванович 

Головний бухгалтер Дарун Люба Iгорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Хмельницькобленерго"  за ЄДРПОУ 22767506 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 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 0 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 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 
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 0 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: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 
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 0 0 
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 
 

Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"  за ЄДРПОУ 22767506 
 (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 33638 932342 142356 11587 119293 0 0 1239216 
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 -253 0 0 -253 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 33638 932342 142356 11587 119040 0 0 1238963 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 8513 0 0 8513 

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 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 



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 29159 0 0 29159 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 1944 -1944 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 15558 0 -7776 0 0 7782 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 



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 91676 -7931 0 447 0 0 84192 
Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 91676 7627 1944 -29919 0 0 71328 
Залишок на 
кінець року 4300 33638 1024018 140983 13531 89121 0 0 1310291 

 

Примітки 

За звiтний перiод вiдбулось зростання власного капiталу на 71328 тис.грн., що є 
позитивною тенденцiєю 

дiяльностi Товариства, в основному за рахунок капiталу у дооцiнках та додаткового 
капiталу. 

Керівник Козачук Олег Iванович 
Головний бухгалтер Дарун Люба Iгорiвна 



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

Текст приміток 

ПАТ "Хмельницькобленерго" виконує фiнансову звiтнiсть Товариства за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до п.2 ст.12-1 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. 
Перше застосування складання фiнансової звiтностi за стандартами МСФЗ вiдбудось у 2012 роцi, 
що мало свої особливостi, пов'язанi, зокрема, iз поступовим переходом на новi статтi 
бухгалтерського облiку та План рахункiв. 
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.  

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 2016 
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. Прирiст вартостi вiд переоцiнки звiтного 
року в сумi 112186 тис. грн. було вiдображено в складi iншого сукупного доходу. При 
вiдображеннi результатiв переоцiнки використано метод згортання накопиченого на дату 
переоцiнки зносу з первiсною вартiстю об’єктiв за порiвняння цiєї суми з справедливою вартiстю. 
Внаслiдок цього накопичена амортизацiя основних засобiв на звiтну дату дорiвнює нулю. 
Товариство внесло змiни до облiкової полiтики з 1 сiчня 2014 року в частинi облiку дооцiнки 
об’єктiв основних засобiв: при вибуттi об’єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, 
перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього 
об’єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним 
зменшенням додаткового капiталу. До 1 сiчня 2014 року Товариство щорiчно переносило з 
додаткового капiталу до нерозподiленого прибутку частину дооцiнки основних засобiв – рiзницю 
мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що 
базується на первiснiй вартостi активу. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну 
вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, 
перекласифiковується з фонду переоцiнки основних засобiв до нерозподiленого прибутку пiд час 
вибуття основного засобу.  



Об'єкти основних засобiв знiмаються з облiку при їх вибуттi або у випадку, якщо вiд їх 
подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. 
Первiсна вартiсть об'єктiв безоплатно отриманих основних засобiв в частинi, що отриманi 
безоплатно вiд третiх осiб, а саме: переданих з комунальної власностi мiсцевими органами 
самоврядування, передача яких здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, та об'єктiв 
основних засобiв, якi виявлено при проведеннi iнвентаризацiї дорiвнює справедливiй вартостi на 
дату отримання з урахуванням прямих витрат, що понесенi в зв'язку з отриманням та доведенням 
таких об'єктiв до стану, придатного до використання. 
Згiдно з Державним Актом Компанiя має право на постiйне користування землею, на якiй вона 
розташована, i сплачує податок на землю, який щорiчно розраховується державою виходячи iз 
загальної площi та використання землi.  
Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв, що 
продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати 
дохiд. Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям 
капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у тому перiодi, в якому вони були 
понесенi. 
Знос вiдображається у звiтi про сукупний дохiд i нараховується на основi прямолiнiйного методу з 
використанням норм зносу, що визначаються, зважаючи на передбачуваний термiн служби кожної 
одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за рахунок власних 
коштiв, починається з моменту, коли вiдповiдний актив був введений в експлуатацiю.  

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.  
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 грудня 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 

Облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi 
стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2016 року.  
Протягом 2016 року вносились наступнi змiни облiкової полiтики Товариства: 
- за наказом вiд 03.01.2016 р. № 2 вiдповiдно до змiн Закону України “Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi" та роз'яснень Комiтету iз тлумачень мiжнародної фiнансової 
звiтностi та iнших нормативних актiв щодо облiку малоцiнних необоротних матерiальних активiв 
та бiблiотечних фондiв в частинi їх переоцiнки, амортизацiї та вiдображення пiсля визнання 
активом, а також порядку вiдпуску запасiв та межi суттєвостi на канцтовари i госптовари. 
- наказами вiд 01.04.2016 р. № 239 та вiд 02.12.2016 р. № 989 щодо розподiлу повноважень 
посадових осiб iз правом пiдпису документiв та встановленням контролю, зокрема, за здiйсненням 
операцiй, пов'язаних з вiдпуском (витрачанням грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей 
(майна) Товариства.  
Нижче наведенi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватись 
Компанiєю у теперiшнiй час або в майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 10, «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про 
частки в iнших компанiях» та МСБУ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi 
пiдприємства»: «Iнвестицiйнi компанiї – застосування виключення з вимог щодо консолiдацiї».  
Поправки розглядають питання, якi виникають при застосуваннi виключень щодо iнвестицiйних 
компанiй згiдно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про 
надання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується до материнської компанiї, яка є 
дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної компанiї, яка оцiнює свої дочiрнi компанiї за справедливою 
вартiстю. 
Поправки до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у спiльних 
операцiях». Данi поправки вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбанi частки 
участi у спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть якої являється бiзнесом, згiдно з вiдповiдними принципами 
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» для облiку об'єднання бiзнесу.  
МСФЗ 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць» дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 
пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними 
дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць 
пiсля першого застосування МСФЗ. Оскiльки Компанiя уже готує звiтнiсть за МСФЗ, вiн не 
застосовує даний стандарт.  
Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» - «Iнiцiатива з розкриття iнформацiї». Цi 
поправки скорiш уточнюють, нiж суттєво змiнюють, iснуючi в МСБО вимоги. Крiм цього, 
поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних 
пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 
дохiд. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи: Уточнення 
прийнятних методiв зносу i амортизацiї». Поправки роз'яснюють, що виручка вiдображає 
структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є 



актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. Поправки не 
мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала заснований 
на виручцi метод для амортизацiї необоротних активiв. 
МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» - Змiна способу 
вибуття. Поправка роз'яснює, що рекласифiкацiя активу або групи вибуття з утримуваних для 
продажу в групу тих, що пiдлягають розподiлу власникам, або навпаки, вважається продовженням 
початкового плану вибуття. Пiсля рекласифiкацiї застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифiкацiї, 
подання та оцiнки. Поправка застосовується перспективно. 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає 
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 
виручка визнається в сумi, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 
отримати в обмiн на передачу активiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають 
бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. 
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до 
визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, дозволяється ретроспективне застосування в 
повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому 
допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує 
застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання чинностi. 
Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» - «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 
основi акцiй». 
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з 
виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на 
основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у 
джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 
класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 
операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 
Поправки до МСБО 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї».Поправки є частиною iнiцiативи 
Ради з МСФО в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, 
що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених 
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не 
обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати 
порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове 
застосування. Застосування даних поправок вимагатиме розкриття Компанiєю додаткової 
iнформацiї. 
Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв 
щодо нереалiзованих збиткiв». 
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вирахування 
при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як 
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподатковуваний прибуток, i описують обставини, при 
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що 
перевищує їх балансову вартiсть. 
Поправки до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 40, 
щоб уточнити порядок переведення об'єктiв нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi 
або з неї. Переведення здiйснюється тодi i тiльки тодi, коли має мiсце фактична змiна характеру 
використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає вiдповiдати визначенню 
iнвестицiйної нерухомостi i при цьому є доказ змiни характеру його використання. 


