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

Левицький А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22048622
4. Місцезнаходження
10008 м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

www.ztoe.com.ua
(адреса сторінки)

22.10.2014
(дата)

в мережі Інтернет 22.10.2014
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в зв'язку з тим, що
протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня та не передбачена штатним
розкладом.

3.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня в зв'язку з тим, що iншi цiннi
папери вiдсутнi.
4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що похiднi цiннi
папери вiдсутнi.
5. Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №464077
3. Дата проведення державної реєстрації
20.12.1999
4. Територія (область)
Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн)
30599635
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3872
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 - Розподiлення електроенергiї
35.14 - Торгiвля електроенергiєю
33.14 - Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування
10. Органи управління підприємства
Емiтент - публiчне акцiонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк"
2) МФО банку
300506
3) поточний рахунок
26008002011613
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк"
5) МФО банку
300506
6) поточний рахунок
260083514
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Постачання електричної енергiї
Серiя АГ
11.05.2011
Нацiональна комiсiя
за регульованим тарифом
№500314
регулювання
електроенергетики України
Опис
Дана лiцензiя видана на необмежений термiн.
Передача електричної енергiї
Серiя АГ
11.05.2011
Нацiональна комiсiя
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

мiсцевими (локальними)
№500313
регулювання
електричними мережами
електроенергетики України
Опис
Дана лiцензiя видана на необмежений термiн.
Господарська дiяльнiсть,
Серiя АГ
15.04.2011
Державна
пов'язана iз створенням об'єктiв
№576095
архiтектурно-будiвельна
архiтектури
iнспекцiя
Опис
Планується продовження термiну дiї виданої лiцензiї.

08.02.2016

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левицький Анатолiй Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1948
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх дев'яти рокiв займає посаду Голови Правлiння ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї Голови Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває протягом 9
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова
Правлiння ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Левицький А.В. не займає посад в iнших
юридичних особах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-директор виконавчий
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харчук Леонiд Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 4. Рік народження
1961
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх дев'яти рокiв займає посаду члена Правлiння-директора виконавчого

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває протягом 9
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член
Правлiння-директор виконавчий ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Харчук Л.П. займає посаду
директора ТОВ "С. Енерджi-Житомир" (адреса юридичної особи: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Зарiчани, вул. Лiсова, 65). Посадова особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-директор фiнансовий
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безшкурий Станiслав Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1949
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх дев'яти рокiв займає посаду члена Правлiння-директора фiнансового
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває протягом 9
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член
Правлiння-директор фiнансовий ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Безшкурий С.Г. не займає
посад в iнших юридичних особах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-директор комерцiйний
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самчук Олег Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1974

5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 2005 р.по 2012 р. займав посаду директора Житомирського РЕМ; з 2012 р. по 2013 р. заступник комерцiйного директора зi збуту електроенергiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". З
16.06.2013 р. - комерцiйний директор Компанiї. З 15.10.2013 р. - член Правлiння-директор
комерцiйний.
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває з
15.10.2013 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор Житомирського РЕМ (2005-2012), заступник комерцiйного директора зi збуту
електроенергiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (2012-2013), комерцiйний директор (з 16.06.2013),
член Правлiння-директор комерцiйний (з 15.10.2013). Самчук О.Г. не займає посад в iнших
юридичних особах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-директор з питань безпеки
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидорака Iгор Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1962
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 06.09.2007 року- на посадi директора з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
На посадi члена Правлiння-директора з питань безпеки з 15.10.2013 року.
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває з
15.10.2013 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (з 06.09.2007), член
Правлiння-директор з питань безпеки (з 15.10.2013). Сидорака I.О. не займає посад в iнших
юридичних особах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хойда Наталiя Гурiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1959
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває протягом 4
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (з 08.04.2009). Хойда Н.Г. не займає посад в iнших
юридичних особах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спектор Михайло Йосипович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1964
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх семи рокiв займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває протягом 7 рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради
термiном на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".Спектор М.Й. займає посади в
iнших юридичних особах: Президент ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089),
Голова Наглядової ради ПАТ "Кiровоградобленерго"(код 23226362), Голова Наглядової ради

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), Голова Наглядової ради ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго"(код 00131713), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК Херсонобленерго"(код
05396638), Голова Наглядової ради ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго"(код 00130760). Посадова
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
заступник Голови Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
33947089
4. Рік народження
0
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" є членом Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" протягом 8 рокiв
8. Опис
Юридична особа не є посадовою особою Товариства вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" . Є членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" протягом 8
рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд
25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради термiном на 3 (три) роки.
Повноваження обумовленi компетенцiєю Наглядової ради Товариства, що визначена Статутом
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та Положенням про Наглядову раду Товариства.ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна" займає посади в iнших юридичних особах: член Наглядової ради
"ПАТ "Кiровоградобленерго"(код 23226362), член Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Севастопольенерго"(код 05471081), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код
00131713), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638); член Наглядової
ради ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго"(код 00130760).

1. Посада
секретар Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Андрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора департаменту електричних
станцiй ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває з 25.04.14 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради
термiном на 3 (три) роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора департаменту
електричних станцiй ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089). Герасименко
А.М. займає посади в iнших юридичних особах: директор департаменту електричних станцiй
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089). Керуючись ст. 37 Конституцiї України
та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.),
посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
VS Energy International N.V.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
34167415
4. Рік народження
0
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
VS Energy International N.V. є членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
протягом 8 рокiв.
8. Опис
Юридична особа не є посадовою особою Товариства вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" . Є членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" протягом 8
рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд
25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради термiном на 3 (три) роки.
Повноваження обумовленi компетенцiєю Наглядової ради Товариства, що визначена Статутом
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та Положенням про Наглядову раду Товариства. VS Energy
International N.V. займає посади в iнших юридичних особах: член Наглядової ради ПАТ
"Кiровоградобленерго"(код 23226362), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код
05471081), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), член Наглядової
ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код 05396638).
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куєвда Микола Валерiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1963
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2009-2014рр. - Старший Вiце-Президент ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває протягом 1 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради
термiном на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: старший Вiце-Президент ТОВ " ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089).
Куєвда М.В. займає посади в iнших юридичних особах: старший Вiце-Президент ТОВ " ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089), член Наглядової ради ПАТ
"Кiровоградобленерго"(код 23226362), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код
05396638). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Олег Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1956
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2009-2014 рр. - заступник генерального директора з фiнансового iнвестування ПАт
"УIФК".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває протягом 1 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради
термiном на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: заступник генерального директора з фiнансового iнвестування ПАТ "УIФК" (код

25198262). Колесник О.М. займає посади в iнших юридичних особах: заступник генерального
директора з фiнансового iнвестування ПАТ "УIФК" (код 25198262), член Наглядової ради ПАТ
"Кiровоградобленерго" (код 23226362), член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"(код
05396638). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сушко Свiтлана Валерiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1979
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу корпоративних
вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває з 25.04.14 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Наглядової ради
термiном на 3 (три) роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу
корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089). Сушко С.В.
займає посади в iнших юридичних особах: начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код 33947089). Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14
Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонова Наталiя Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1970
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ "ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває протягом 3 рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Ревiзiйної комiсiї
термiном на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: головний бухгалтер департаменту бухгалтерського облiку ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна" (код 33947089). Антонова Н.А. займає посади в iнших юридичних особах: головний
бухгалтер департаменту бухгалтерського облiку ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (код
33947089), член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"(код 05471081), член
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"(код 00131713), член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго"(05396638). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азарова Iрина Олегiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1960
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду головного фахiвця планово-економiчного
вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває протягом 6 рокiв. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Ревiзiйної комiсiї
термiном на 3 (три) роки. Азарова I.О. займає посади в iнших юридичних особах: головний
фахiвець планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"(код 33947089),
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кiровоградобленерго"(код 23226362), член Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"ЕК
"Севастопольенерго"(код
05471081),
член
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ
"ЕК"Херсонобленерго"(код
05396638);
член
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ
"ЕК
"Чернiвцiобленерго"(код 00130760). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.
1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравчук Iрина Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1984
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду провiдного фахiвця планово-економiчного
вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває з 25.04.14 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Ревiзiйної комiсiї
термiном на 3 (три) роки. Кравчук I.О. займає посади в iнших юридичних особах: провiдний
фахiвець планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"(код 33947089).
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюк Лiна Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1977
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу аудиту та контролю за
розрахунками споживачiв ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває з 25.04.14 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Ревiзiйної комiсiї

термiном на 3 (три) роки. Семенюк Л.В. займає посади в iнших юридичних особах: начальник
вiддiлу аудиту та контролю за розрахунками споживачiв ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"(код 33947089). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломака Костянтин Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1968
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2009-2011рр. займав посаду начальника вiддiлу охорони управлiння фiзичного захисту
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"; 2011-2014 рр.- фахiвець з технiчних питань
управлiння економiчної безпеки ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8. Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi
перебуває з 25.04.14 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014р. (Протокол № 19) обрано членом Ревiзiйної комiсiї
термiном на 3 (три) роки. Ломака К.О. займає посади в iнших юридичних особах: фахiвець з
технiчних питань управлiння економiчної безпеки
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"(код 33947089). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
1. Посада
член Правлiння-директор технiчний
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Остапенко Олександр Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4. Рік народження
1964
5. Освіта
Вища
6. Стаж керівної роботи (років)
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2009 - 2014 р.р. - заступник технiчного директора з високовольтних мереж ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", з 01.04.2014 р. - директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", з
18.06.2014 р. - член Правлiння-директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8. Опис

Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства
України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. На данiй посадi перебуває
з 18.06.2014 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2009
- 2014 р.р. - заступник технiчного директора з високовольтних мереж ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", з 01.04.2014 р. - директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", з
18.06.2014 р. - член Правлiння-директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Остапенко
О.I. не займає посад в iнших юридичних особах. Посадова особа не має непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14
Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа
не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Дана особа не володiє часткою у
статутному капiталi емiтента.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 581323
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 279 66 51 (044) 279 13 22
8. Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає Емiтенту
послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а також, за розпорядженням Емiтента, надає
реєстри власникiв цiнних паперiв, iнформацiйнi довiдки, звiти, iншi документи, передбаченi
Регламентом Депозитарiя.
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20064500
4. Місцезнаходження
01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 581146
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.04.2011
7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 490 57 88 (044) 490 57 89
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" надає послуги з
внесення цiнних паперiв Емiтента до бiржевого реєстру вiдповiдного рiвня лiстингу та iншi
послуги, передбаченi укладеним мiж Емiтентом та Бiржею договором.
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31810610
4. Місцезнаходження
01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263431
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 494 43 73 (044) 494 43 73
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя" надає
послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв ПАТ "ЕК
"житомиробленерго", зберiгання та облiку цiнних паперiв Емiтента на рахунках власникiв
iменних цiнних паперiв.
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
26410155
4. Місцезнаходження
04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263357
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 528 61 28 (044) 528 61 28
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" надає послуги щодо
вiдкриття рахунку у цiнних паперах, здiйснює зберiгання та облiк цiнних паперiв та надає iншi
послуги, передбаченi укладеним договором.

1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33262696
4. Місцезнаходження
03680, Україна, м. Київ, вул.Горького, 172, оф.1014
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 362 90 84 (044) 362 90 84
8. Вид діяльності
Уповноважене рейтингове агенство
9. Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг" надає
послуги з визначення рiвня кредитного рейтингу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та цiнних
паперiв Емiтента (iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї А, серiї В)
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31911511
4. Місцезнаходження
49135, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул.Богомаза, 188-В, кв.31
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2906
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.04.2002
7. Міжміський код та телефон/факс
(0562) 31 69 19 (056) 372 21 40
8. Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо" надає
Емiтенту аудиторськi послуги.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
13.07.2010 №529/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000077481

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
12239854
30599635
100
проста
рні іменні
0
бездокумент
арна іменна
Акцiї ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (другий рiвень лiстингу). Цiннi
папери не перебувають в обiгу за межами України.

Опис
Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

2. Інформація про облігації емітента
Сума
Номер
Найменуван
Загальна
Облігації
Форма
виплаченого
Дата
свідоцтва ня органу,
Номінальна Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
(відсоткові,
існування та
процентного
реєстрації
про
що
вартість у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
цільові,
форма
доходу за
випуску реєстрацію зареєстрував
(грн)
(штук)
вартість відсотках) процентів
облігацій
дисконтні)
випуску
звітний
випуску
випуск
(грн)
період (грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28.07.2005 №169/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
1000
6000
Бездокумента 6000000
15
згiдно з
53407,2
06.08.2015
рні іменні
проспектом
емiсiї
Облiгацiї серiї А ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (другий рiвень
Опис
лiстингу). Цiннi папери не перебувають в обiгу за межами України. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.
28.02.2008 189-1/2/08
ДКЦПФР
відсоткові
1000
100000 Бездокумента 100000000
17
згiдно з
696854,34 23.09.2017
рні іменні
проспектом
емiсiї

Опис

Облiгацiї серiї В ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (другий рiвень
лiстингу). Цiннi папери не перебувають в обiгу за межами України. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ЖТУ ПАТ "Перший Iнвестицiйний
Банк"
ЖОУ ПАТ "Державний ощадний
банк України"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї серiї А
Облiгацiї серiї В
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
115735

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

02.04.2008

2430

19

27.03.2015

17.12.2008

113305

11

16.12.2016

X

5957

X

X

X

5957

X

X

28.07.2005
21.02.2008

476
5481

15
17

06.08.2015
23.09.2017

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

220660

X

X

X

429

X

X

Дата
виникнення

X

X

Дата
погашення
X

X

X

X
210099
X
X
X
552880
X
X
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за
фiнансовими iнвестицiями вiдсутнi.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Види
дiяльностi:
розподiлення
електроенергi
ї; торгiвля
електроенергi
єю

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
0

у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
виробленої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
1692296 тис. кВт/год.
1043144,2
99,2

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Витрати на купiвлю
електроенергiї на Оптовому
ринку
Матерiальнi витрати
Iншi операцiйнi витрати
Витрати на оплату працi та
Єдиний соцiальний внесок
Амортизацiя

2
3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
67,55
4,68
1,29
18,13
8,35

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"
Житомирська область, Корольовський р-н

Дата

КОДИ
31.10.2014

за ЄДРПОУ

22048622

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 3872
Адреса, телефон: 10008 м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8, (0412) 40-20-59
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1810136600
234
35.13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

714
7 839
( 7 125 )
0
2 222 559
3 954 434
( 1 731 875 )
0
0
(0)
0
0
(0)

529
9 971
( 9 442 )
0
2 234 727
4 036 178
( 1 801 451 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

145 371
4 230
0
0
0

166 953
4 576
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

2 372 874

2 406 785

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

16 164
16 164
0
0
0
0
0
0

20 352
0
0
0
0
0
0
0

1125

70 903

26 089

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

712
2 762
0
0
0
1 729
0
56 199
3
0
0
0

7 705
8 389
8 356
0
0
2 382
0
83 840
8
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
148 469

0
0
0
0
0
148 757

1200

0

0

1300

2 521 343

2 555 542

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

30 600
0
1 339 708
98 491
0
0
0
567 511
(0)
(0)
0

30 600
0
1 371 530
98 491
0
0
0
502 041
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
2 036 310
2 002 662
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
211 482
211 482
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
69 939
113 305
Інші довгострокові зобов’язання
1515
5 957
6 386
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
287 378
331 173
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
2 430
2 430
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
35 853
20 421
розрахунками з бюджетом
1620
19 680
9 178
у тому числі з податку на прибуток
1621
4 678
0
розрахунками зі страхування
1625
2 873
3 033
розрахунками з оплати праці
1630
6 373
7 624
одержаними авансами
1635
78 217
79 128
розрахунками з учасниками
1640
38 542
86 606
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
13 687
13 287
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
0
0
Усього за розділом IІІ
1695
197 655
221 707
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
2 521 343
2 555 542
Примітки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2014 року складено вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. На кiнець звiтного перiоду валюта балансу складала 2 555
542 тис. грн.
Керівник

Левицький А.В.

Головний бухгалтер

Хойда Н.Г.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"

Дата

КОДИ
01.10.2014

за ЄДРПОУ

22048622

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

1 051 728

1 008 553

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 985 340 )
(0)

( 942 440 )
(0)

2090

66 388

66 113

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
47 139

0
0
0
49 514

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 22 969 )
(0)
( 12 870 )

( 17 386 )
(0)
( 11 530 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

77 688

86 711

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

2 146
0
0
( 52 429 )
(0)
( 1 592 )
0

2 108
0
0
( 6 576 )
(0)
( 2 002 )
0

2290

25 813

80 241

2295
2300

(0)
-4 150

(0)
-16 744

2305

0

0

2350

21 663

63 497

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
21 663

0
63 497

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
51 698
Витрати на оплату праці
2505
147 776
Відрахування на соціальні заходи
2510
51 559
Амортизація
2515
83 698
Інші операційні витрати
2520
11 593
Разом
2550
346 324
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
47 484
135 337
47 336
82 642
15 694
328 493
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складено вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. За 9 мiсяцiв 2014 року емiтент отримав чистий прибуток у сумi 21 663
тис. грн.
Керівник

Левицький А.В.

Головний бухгалтер

Хойда Н.Г.

