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

Шекета О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

21.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
22048622
4. Місцезнаходження
10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8
5. Міжміський код, телефон та факс
(0412) 40-20-59, 40-20-44
6. Електронна поштова адреса
kanc@co.ztoe.com.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

№77 (2582) Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

24.04.2017
(дата)

www.ztoe.com.u
a
в мережі Інтернет 24.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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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 включенодо 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Примiтки до рiчної звiтностi емiтента
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1. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з тим, що
посада корпоративний секретар на передбачена штатним розкладом. Вiдповiднi функцiї
виконує вiддiл фiнансово- корпоративного управлiння.
2. Iнформацiя про засновникiв емiтента
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" є
правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго", яке було засноване вiдповiдно до Указу Президента України "Про
структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 04.04.95 р. №282/95 i
наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 04.07.95 р. №117 шляхом
перетворення державного енергопостачального пiдприємства "Житомиробленерго" у
Державну акцiонерну енергопостачальну компанiю "Житомиробленерго". За рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 листопада 1999 р. Товариство змiнило своє найменування
на Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго", за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 березня 2011 року (протокол № 15) змiнило своє
найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго". Станом на 31.12.2016року засновник акцiями ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" не володiє.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiонерiв емiтента на кiнець звiтного року.
Станом на 31.12.2016 р. в реєстрi акцiонерiв рахується власникiв 7601 особа, якi володiють
122 398 540 (Сто двадцять два мiльйони триста дев'яносто вiсiм тисяч п'ятсот сорок) штук
простих iменних акцiй, що складають 100% Статутного фонду. З них 7529 - це фiзичнi особи,
що складає 3,24%, а 96,76 % - юридичнi особи.

3. Iнформацiя про облiгацiї емiтента
Дискотнi та цiльовi облiгацiї вiдсутнi.
4. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
Iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутнi.
5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента
Похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi.
6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався.
7. Рiчна фiнансова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть емiтента пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
8. Звiт про власний капiтал
У звiтному перiодi були здiйсненi змiни в звiтностi за попереднiй перiод (нерозподiлений
прибуток) шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року у
вiдповiдностi з вимогами п.41, 42 МСБО8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки".
9. Звiт про стан об'єкта нерухомостi
Iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що емiтентом не здiйснювався випуск цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
10. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не
розкривається у звязку з тим, що поручитель (страховик/гарант) є емiтентом цiнних паперiв i
на нього поширюються вимоги Положення НКЦПФР N 2826 вiд 03.12.2013р.

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)
3703
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 .Вищим органом управлiння Товариства є
Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж зборами акцiонерiв Наглядова рада Товариства
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Правлiння є виконавчим колегiальним
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, органiзовує
виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд iменi Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя
Товариства. Органи управлiння та контролю Товариства у вiдповiдностi до законодавства
України приймають в межах своєї компетенцiї внутрiшнi нормативнi документи, що регулюють
його дiяльнiсть.
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
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення

(дозволу)
1
постачання електричної енергiї
за регульованим тарифом

2
серiя АГ
№500314

3
11.05.2011

4
Нацiональна комiсiя
регулювання
електроенергетики України
Опис
Дана лiцензiя видана на необмежений термiн.
передача електричної енергiї
Серiя АГ
11.05.2011
Нацiональна комiсiя
мiсцевими (локальними)
№500313
регулювання
електричними мережами
електроенергетики України
Опис
Дана лiцензiя видана на необмежений термiн.
надання послуг з перевезення
серiя АЕ
04.12.2013 Державна iнспекцiя України з
пасажирiв, небезпечних
№268162
безпеки на наземному
вантажiв, багажу автомобiльним
транспортi
транспортом
Опис
Дана лiцензiя видана на необмежений термiн.

дії ліцензії
(дозволу)
5

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi
електроенергетики"
2) Організаційно-правова форма
Організація роботодавців
3) Код за ЄДРПОУ
39114426
4) Місцезнаходження
10002,Житомирська обл., м.Житомир, вул. Жуйка,12
5) Опис
ПАТ "ЕК Житомиробленерго"є одним iз засновникiв Органiзацiї роботодавцiв
"Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi електроенергетики". Голова Правлiння
ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" є Головою Ради Органiзацiї роботодавцiв "Житомирська обласна
органiзацiя роботодавцiв в галузi електроенергетики" та може здiйснювати управлiнськi функцiї,
беручи участь у засiданнях Ради. Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя
роботодавцiв в галузi електроенергетики" здiйснює дiяльнiсть професiйних громадських
органiзацiй (Код КВЕД 94.12).
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
00131713
4) Місцезнаходження
65031, Одеська область, мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 28
"Б"
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО". Вiдсоток
акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) - 4,2120%. Права,
що належать Товариству стосовно управлiння ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом
України "Про акцiонернi товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має
право брати участь у загальних зборах ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (вищому органi

акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного
товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є голосуючими акцiями.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
05396638
4) Місцезнаходження
73000, Херсонська область, мiсто Херсон, ВУЛИЦЯ ПЕСТЕЛЯ, будинок 5
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".
Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) 0,0353%. Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПАТ
"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ
"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати
будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є
голосуючими акцiями.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
23226362
4) Місцезнаходження
25015, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР,
будинок 15
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) 0,0046%. Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати
будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є
голосуючими акцiями.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
23399393
4) Місцезнаходження
54017, Миколаївська область, мiсто Миколаїв, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 40
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО".

Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) 1,4379%. Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПАТ
"МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ
"МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть вирiшувати
будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є Товариство, є
голосуючими акцiями.
1) Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
02574248
4) Місцезнаходження
58018, м.Чернiвцi, вул. Комарова, 13а
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС
"ЧЕРЕМОШ". Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на
31.12.2016р.) - 9,9792%. Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПРАТ
"ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах
ПРАТ "ТУРКОМПЛЕКС "ЧЕРЕМОШ" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є
Товариство, є голосуючими акцiями.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
34801918
4) Місцезнаходження
65098, м.Одеса, вул. Новiкова, буд.13
5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "ПГК". Вiдсоток акцiй, що
належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) - 0,5980%. Права, що
належать Товариству стосовно управлiння ПАТ "ПГК" визначенi Законом України "Про
акцiонернi товариства" та Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати
участь у загальних зборах ПАТ "ПГК" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є
Товариство, є голосуючими акцiями.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
22767506
4) Місцезнаходження
29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А

5) Опис
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є акцiонером ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО".
Вiдсоток акцiй, що належать Товариству в цiй юридичнiй особi (станом на 31.12.2016р.) 9,3792%. Права, що належать Товариству стосовно управлiння ПАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом юридичної особи, а саме: Товариство має право брати участь у загальних зборах ПАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (вищому органi акцiонерного товариства), якi можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства. Акцiї, власником яких є
Товариство, є голосуючими акцiями.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

1
ТОВ "Рейтингове агенство
"IВI-Рейтинг"

2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Поновлення
uaBBB
рейтингової оцінки
цінних паперів
емітента 12.09.2016

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Мiнiстерство палива та
енергетики України

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

00013741

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01001, Україна, Шевченкiвський
р-н, м. Київ, вул. Хрещатик,30

0

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
член Правлiння
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 роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх десяти рокiв займає посаду члена Правлiння, директора виконавчого
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. В
натуральнiй формi член Правлiння винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває протягом
10 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). Керуючись ст. 32 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 Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величук Анатолiй Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 12.03.07 р. - директор з iнвестицiй ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконувала обов'язки, якi вiдносяться до компетенцiї членiв Правлiння
Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства,
Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного законодавства України.
Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. В натуральнiй формi член
Правлiння винагороди не отримував.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. На данiй посадi перебувала з 06.03.2015 р. Рiшенням Наглядової ради

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 10.10.2016 року (Протокол вiд 10.10.16 р. б/н) з
10.10.2016 року припинено повноваження члена Правлiння Величука Анатолiя Iвановича, який
звiльнився за власним бажанням в зв'язку з виходом на пенсiю за вiком, про що Товариствоу
вiдповiдностi до чинного законодавства України розмiстило особливу iнформацiю. На посаду
замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з iнвестицiй юридичної особи. Величук
А.I. не займає посад в iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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 Правлiння
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 роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
01.04.2014 р. - директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. В
натуральнiй формi член Правлiння винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває з
06.03.2015 р.(згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р.
(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства). Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник технiчного директора з
високовольтних мереж, директор технiчний юридичної особи. Остапенко О.I. не займає посад в
iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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 Правлiння
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 роботи (років)
39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 06.09.2007 року- на посадi директора з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа виконувала обов'язки, якi вiдносяться до компетенцiї членiв Правлiння
Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння Товариства,
Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного законодавства України.
Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом.В натуральнiй формi член
Правлiння винагороди не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. На данiй посадi перебував з 06.03.2015 р.Рiшенням Наглядової ради ПАТ
"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 10.10.2016 року (Протокол вiд 10.10.16 р. б/н) з 10.10.2016
року припинено повноваження члена Правлiння в зв'язку з внесенням змiн до органiзацiйної
структури Товариства, про що Товариство у вiдповiдностi до чинного законодавства України
розмiстило Особливу iнформацiю. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено,
нiкого не обрано. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Сидорака I.О. не займає посад в
iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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 Правлiння
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 роботи (років)
39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. В
натуральнiй формi член Правлiння винагороди не отримував.Посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває з 06.03.2015 р.(згiдно
рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111)

обрано на посаду члена Правлiння Товариства). Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Хойда Н.Г.
не займає посад в iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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
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 роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" директор департаменту електричних
станцiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Наглядової ради термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв
директор департаменту електричних станцiй юридичної особи. Посадова особа займає посади в
iнших юридичних особах: директор департаменту електричних станцiй ПАТ "ПIВДЕННА
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ".(мiсцезнаходження пiдприємства: 65098, Одеська обл., мiсто
Одеса, ВУЛИЦЯ НОВIКОВА, будинок 13). Керуючись ст. 32 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
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 роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу корпоративного управлiння ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував.Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Наглядової ради термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв:
начальник вiддiлу корпоративних вiдносин, начальник вiддiлу корпоративного
управлiння юридичної особи. Посадова особа займає посади в iнших юридичних особах:
начальник вiддiлу корпоративного
управлiння ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"(мiсцезнаходження пiдприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ,
01001). Керуючись ст. 32 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
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 роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший Вiце-Президент ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував.Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Наглядової ради термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про

Наглядову раду. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Старший Вiце-Президент, Перший Вiце-Президент юридичної особи. Куєвда М.В. займає
посади в iнших юридичних особах: Перший Вiце-Президент ТОВ " ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна" (мiсцзнахолдження пiдприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29,
м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 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
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 роботи (років)
40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник генерального директора з фiнансового iнвестування ПАТ "УIФК"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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.В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Наглядової ради термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник генерального директора з фiнансового iнвестування юридичної особи. Колесник О.М.
займає посади в iнших юридичних особах: заступник генерального директора з фiнансового
iнвестування ПАТ "УIФК"( мiсцезнаходження пiдприємства: вул. Маршала Малиновського, буд.
12-А, м. Київ, 04212). Керуючись ст. 32 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 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 роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", начальник вiддiлу операцiйного контролю
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Ревiзiйну комiсiю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
головний фахiвець планово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу операцiйного контролю
юридичної особи. Азарова I.О. займає посади в iнших юридичних особах: начальник вiддiлу
операцiйного контролю ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"(мiсцезнаходження товариства:
бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 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 Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любар Тетяна Михайлiвна
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 роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний фахiвець вiддiлу корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом

Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Ревiзiйну комiсiю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
провiдний фахiвець управлiння по роботi з персоналом, провiдний фахiвець вiддiлу
корпоративних вiдносин юридичної особи. Любар Т.М. займає посади в iнших юридичних
особах: провiдний фахiвець вiддiлу корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"(мiсцезнаходження пiдприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ,
01001). Керуючись ст. 32 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 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 роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу аудиту та контролю за розрахунками споживачiв ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував.Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Ревiзiйну комiсiю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
начальник вiддiлу аудиту та контролю за розрахунками споживачiв юридичної особи. Семенюк
Л.В. займає посади в iнших юридичних особах: начальник вiддiлу аудиту та контролю за
розрахунками споживачiв ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"(мiсцезнаходження
пiдприємтва: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32
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 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 роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник управлiння фiзичного захисту та охорони ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Ревiзiйну комiсiю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
фахiвець з технiчних питань управлiння економiчної безпеки, начальник управлiння фiзичного
захисту та охорони юридичної особи. Ломака К.О. займає посади в iнших юридичних особах:
начальник управлiння фiзичного захисту та охорони ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
(мiсцехнаходження пiдприємства: бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001).
Керуючись ст. 32 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 Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шекета Олексiй Михайлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правлiння ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.06.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї Голови Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного

законодавства України. На данiй посадi перебуває з 17.06.2015 року. (згiдно рiшення Наглядової
ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 12.06.2015 р. (Протокол № 09) обрано на посаду
Голови Правлiння Товариства з 17.06.2015 року).Розмiр винагороди посадовiй особi
встановлено контрактом. В натуральнiй формi член Правлiння винагороди не
отримував.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння,
комерцiйний директор юридичної особи. Керуючись ст. 32 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. Посадова особа обiймає посаду
Голови Ради Органiзацiї роботодавцiв
"ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ
РОБОТОДАВЦIВ У ГАЛУЗI ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ", що знаходиться за адресою: 10002,
Житомирська обл., мiсто Житомир, вул. Жуйка, будинок 12.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабак Тамара Володимирiвна
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 роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор фiнансовий ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.06.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного
законодавства України. В натуральнiй формi член Правлiння винагороди не отримував.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом
останнiх 5 рокiв займала наступнi посади: головний фахiвець з фiнансових та бюджетних
питань, директор фiнансовий юридичної особи. На данiй посадi перебуває з 26.06.2015 року.
Бабак Т.В. не займає посад в iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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 Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Таранюк Сергiй Вiталiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор комерцiйний ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до
компетенцiї членiв Правлiння Товариства, визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Правлiння Товариства, Контрактом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинного
законодавства України. Розмiр винагороди посадовiй особi встановлено контрактом. В
натуральнiй формi член Правлiння винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На данiй посадi перебуває з з 16
липня 2015 року, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: начальник служби
облiку електроенергiї, заступник комерцiйного директора, директор комерцiйний, заступник
Голови Правлiння з комерцiйних питань юридичної особи.Таранюк С.В. не займає посад в
iнших юридичних особах. Керуючись ст. 32 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, Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренко Микола Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна" Президент.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом
Наглядової ради
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"; Наглядовою радою ПАТ
"ЕК"Житомиробленнерго" (Протокол вiд 24.03.2016 р.) прийнято рiшення про обрання Лавренка
Миколи Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства. Перелiк попереднiх посад, якi
посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:перший вiце-президент, президент

юридичної особи. Посадова особа займає посади в iнших юридичних особах: Президент ТОВ
"ВС
Енерджi
Iнтернейшнл
Україна"(мiсцезнаходження
пiдприємства:
бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 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, Заступник Голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Санченко Юрiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна" директор виробничого департаменту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом
Наглядової ради
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", Наглядовою радою ПАТ
"ЕК"Житомиробленнерго" (Протокол вiд 24.03.2016 р.) прийнято рiшення про обрання Санченка
Юрiя Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Перелiк попереднiх
посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:директор департаменту
енергоринку та регуляторної полiтики, директор виробничого департаменту юридичної особи.
Посадова особа займає посади в iнших юридичних особах: директор виробничого департаменту
ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна"(мiсцезнаходження пiдприємства: бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 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
Луценко Iван Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1954

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" директор департаменту технiчної
полiтики
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Наглядової ради винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22) обрано членом
Наглядової ради термiном на 3 роки вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв
директор департаменту технiчної полiтики. Посадова особа займає посади в iнших юридичних
особах: директор департаменту технiчної полiтики ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНIЯ"(мiсцезнаходження пiдприємства: 65098, Одеська обл., мiсто Одеса, ВУЛИЦЯ
НОВIКОВА, будинок 13). Керуючись ст. 32 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 Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорко Анастасiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна" директор економiчного департаменту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2016, обрано на 3 роки
9) 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. В
натуральнiй формi член Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом

Ревiзiйної комiсiї; Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "ЕК"Житомиробленнерго" (Протокол вiд
24.03.2016 р.) прийнято рiшення про обрання Федорко Анастасiї Миколаївни Головою
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: директор економiчного департаменту юридичної особи. Федорко
А.М. займає посади в iнших юридичних особах: директор економiчного департаменту ТОВ "ВС
Енерджi
Iнтернейшнл
Україна"
(мiсцехнаходження
пiдприємства:
бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001). Керуючись ст. 32 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Наглядової
ради, акцiонер
член Наглядової
ради, акцiонер
член Наглядової
ради, акцiонер
член Наглядової
ради, акцiонер
член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
Голова Правлiння
член Правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Харчук Леонiд
Павлович
Величук Анатолiй
Iванович
Остапенко
Олександр
Iванович
Сидорака Iгор
Олексiйович
Хойда Наталiя
Гурiївна
Герасименко
Андрiй
Миколайович
Сушко Свiтлана
Валерiївна
Куєвда Микола
Валерiйович
Колесник Олег
Миколайович
Азарова Iрина
Олегiвна
Любар Тетяна
Михайлiвна
Семенюк Лiна
Володимирiвна
Ломака Костянтин
Олексiйович
Шекета Олексiй
Михайлович
Бабак Тамара

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-- -

4
0

-- -

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

-- -

120

0,000098

120

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

-- -

4

0,000003

4

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

3

член Правлiння
член Наглядової
ради, Голова
Наглядової ради,
акцiонер
член Наглядової
ради, Заступник
Голови Наглядової
ради, акцiонер
член Наглядової
ради, акцiонер
член Ревiзiйної
комiсiї, Голова
Ревiзiйної комiсiї

Володимирiвна
Таранюк Сергiй
Вiталiйович
Лавренко Микола
Миколайович

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

Санченко Юрiй
Миколайович

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

Луценко Iван
Васильович
Федорко
Анастасiя
Миколаївна

-- -

2

0,000002

2

0

0

0

-- -

4

0,000003

4

0

0

0

142

0,000118

142

0

0

0

Усього

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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

VS Energy International N.V.

34167415

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"

33947089

Місцезнаходження

1015, Нiдерланди, р-н, м. Амстердам,
Кайзерсграхт, 62-64
01004, Україна,
Шевченкiвський р-н,
м. Київ, бул. Т.
Шевченка/вул.
Пушкiнська, 5-7/29

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

-

-- Усього

92 482 04
7

75,56

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
76,5

19 158 78
4

15,65

15,8

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість
акцій
(шт.)

0
111 640 8
31

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
0
91,21

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
0
92,3

Кількість за видами акцій
Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

92 482 04
7

0

0

0

19 158 78
4

0

0

0

Прості
іменні

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

0
111 640 8
31

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0
0

0
0

0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

24.03.2016
92,32
Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiдбулися
24.03.2016 р. Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та їх уповноважених представникiв 24 березня 2016
року з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрацiї
реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 21 акцiонера та їх уповноважених
представникiв, що безпосередньо або на пiдставi довiреностей представляють
iнтереси власникiв простих iменних акцiй, з них 15 осiб, якi сукупно володiють 15
567 не голосуючих простих iменних акцiй та 6 осiб, якi сукупно володiють 111
656 311 голосуючих простих iменних акцiй, що становить 92,32 % загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi прийнятi для визначення кворуму.
Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є. За пiдсумками
реєстрацiї у вiдповiдностi до чинного законодавства України Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визнаються правомочними.
Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування).1.Обрання
членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариства), припинення повноважень членiв
лiчильної комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння Товариства. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015
рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 9. Про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової
ради Товариства. 11.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою
та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,
затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13.
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Затвердження умов договорiв,
що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про
схвалення та/або вчинення правочинiв. 16. Про схвалення/надання згоди на
внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ
"Альфа-Банк". 17. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 18. Про внесення
змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку
денного не подавались. По усiх питаннях порядку денного проводиться
голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування за
усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. За результатами
розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: Прийнятi рiшення
по першому питанню порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi:
голова лiчильної комiсiї - Харчук Павло Леонiдович, члени лiчильної комiсiї:
Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисiвна, Хижняк Олена Iванiвна,
Мельничук Тетяна Анатолiївна. 2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у
складi: голова лiчильної комiсiї - Харчук Павло Леонiдович, члени лiчильної
комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисiвна, Хижняк Олена

Iванiвна, Мельничук Тетяна Анатолiївна з моменту закриття даних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв
(100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв);
ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не
дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв). Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: 1. Обрати
головою Загальних зборiв акцiонерiв - представника акцiонера ТОВ "ВС
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", секретарем Загальних зборiв акцiонерiв представника акцiонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., рекомендованих
рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 69 вiд 01 лютого 2016 р.). 2.
Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
-для
доповiдi
по
питанню
"Звiт
Правлiння
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства" - до 20 хвилин; -для доповiдi
по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин; -усi питання до доповiдачiв
надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера
та кiлькостi належних йому акцiй;-вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. 3.
Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням
голови Загальних зборiв акцiонерiв. 4. У разi необхiдностi оголосити перерву у
ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити
час початку перерви та її тривалiсть. Результати голосування: ЗА - 111 656 311
голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у
голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по третьому
питанню
порядку
денного:
Звiт
Правлiння
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити.
Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0
голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв);
Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте
рiшення по четвертому питанню порядку денного: Звiт Наглядової ради
Товариства за 2015 рiк затвердити. Результати голосування: ЗА - 111 653 311
голосiв (99,997313184 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосiв (0,002686816%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало
участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по п'ятому
питанню порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену
роботу в 2015 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу
Товариства за 2015 рiк затвердити. Результати голосування: ЗА - 111 656 311
голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у
голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по шостому
питанню порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (в т.ч.

баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух
грошових коштiв, примiтки до звiту). Результати голосування: ЗА - 111 656 311
голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у
голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по сьомому
питанню порядку денного: Чистий прибуток отриманий по результатам дiяльностi
Товариства за 2015 рiк направити: 100% - на виплату дивiдендiв. Результати
голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало
участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по восьмому
питанню порядку денного: 1. Затвердити суму рiчних дивiдендiв за простими
акцiями у розмiрi 15 611 283,85 грн., дивiденд, який припадає на одну просту
iменну акцiю з дивiдендної суми складає 0,12754469 грн.2. Нарахування та
виплату дивiдендiв здiйснити в порядку, визначеному чинним законодавством та
Статутом Товариства, та у спосiб, встановлений рiшенням Наглядової ради.
Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0
голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв);
Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте
рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: Припинити повноваження
членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. Результати голосування: ЗА
- 111 656 311 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних
зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у
голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по десятому
питанню порядку денного: 1. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1)
Лавренка Миколу Миколайовича; 2) Куєвду Миколу Валерiйовича; 3) Луценка
Iвана Васильовича; 4) Колесника Олега Миколайовича; 5) Герасименка Андрiя
Миколайовича; 6) Сушко Свiтлану Валерiївну; 7) Санченка Юрiя Миколайовича.
Результати голосування: Загальний перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради
Кiлькiсть голосiв : Лавренко Микола Миколайович 111 646 831, Куєвда Микола
Валерiйович 111 657 791, Луценко Iван Васильович
111649
831,
Колесник Олег Миколайович 111 657 791, Герасименко Андрiй Миколайович 111
649 831, Сушко Свiтлана Валерiївна 111680 051, Санченко Юрiй Миколайович
111652051. Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: 1.
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства. 2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та
членам Наглядової ради Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 3. Обрати
Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 4. Затвердити
кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати
дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради. Результати голосування: ЗА - 111
652 311 голосiв (99,996417578% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних
зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 4000 голосiв (0,003582422% голосiв акцiонерiв,

зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало
участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по
дванадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Результати голосування: ЗА - 111
656 311 голосiв (100 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у
голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення по
тринадцятому питанню порядку денного:1.Обрати членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства: 1) Федорко Анастасiю Миколаївну 2) Азарову Iрину Олегiвну; 3)
Семенюк Лiну Володимирiвну; 4) Ломаку Костянтина Олексiйовича; 5) Любар
Тетяну Михайлiвну. Результати голосування: Загальний перелiк кандидатiв до
складу Ревiзiйної комiсiї
Кiлькiсть голосiв за кандидата: Федорко Анастасiя
Миколаївна 111 652 311, Азарова Iрина Олегiвна 111 652 311, Семенюк Лiна
Володимирiвна 111 662 311, Ломака Костянтин Олексiйович 111 652 311, Любар
Тетяна Михайлiвна 111 662 311. Прийняте рiшення по чотирнадцятому
питанню порядку денного: 1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Розмiр винагороди Головi
Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї Товариства встановити вiдповiдно
до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Результати голосування: ЗА - 111652311
голосiв
(99,996417578% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 4000 голосiв (0,003582422%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало
участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення
п'ятнадцятому питанню порядку денного: 1. Попередньо схвалити правочини,
прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом
одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської
дiяльностi, а саме:- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов'язань
особи
перед
ПАТ
"ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при
обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов'язань ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" перед особою граничною
сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 2. Уповноважити Голову Правлiння
Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової
вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою
Товариства) на пiдписання вiд iменi ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi. 3. Попередньо схвалити
внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за
зобов'язаннями ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ
33947089) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї
№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. 4. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий
Договiр поруки, укладений мiж ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ

"ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО",
за
зобов'язаннями
ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 25.05.2009р. 5. Попередньо
схвалити внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за
зобов'язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 05396638) перед
ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд
28.01.2011р. 6. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати iстотнi умови Додаткових угод до
Договорiв поруки та Договору застави. 7. Уповноважити Голову Правлiння або
уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов Додаткових угод до
дiючих Договорiв поруки та Договору застави та пiдписати пов'язанi з цими
змiнами всi додатковi угоди до них. Результати голосування: ЗА - 111 653 311
голосiв (92,314508859 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на
Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосiв (0,002480388 %
голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); Не приймало участь
у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв). Прийняте рiшення
шiстнадцятому питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання
Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 10-П/13 вiд 28 лютого 2013
року (надалi - Договiр поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному
обсязi зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (надалi - Боржник 1) перед Публiчним
акцiонерним товариством "Альфа-Банк" (надалi - Банк) за Договором про
вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року (надалi Кредитний договiр 1), у зв'язку iз збiльшенням строку дiї кредитної лiнiї,
вiдкритої Боржнику 1 вiдповiдно до Кредитного договору1, не бiльше нiж до "01"
грудня 2018 року (включно), збiльшенням розмiру процентiв за користування
частиною кредиту, наданою в доларах США, до розмiру, що не перевищує 13 %
(тринадцять вiдсоткiв) рiчних, встановленням комiсiї за управлiння Кредитною
лiнiєю, розмiр, строк та графiк сплати якої буде передбачений у Кредитному
договорi 1.Крiм того надати згоду на внесення вiдповiдних змiн до Договору
поруки та на забезпечення Договором поруки виконання у повному обсязi
зобов'язань:ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (надалi - Боржник
2) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №78-МВ/10 вiд 25.10.2010 року
(надалi - Кредитний договiр 2), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє/вiдкрив
Боржнику 2 вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю з наступними умовами:
лiмiт кредитної лiнiї не бiльше нiж сума, що еквiвалентна 15 000 000,00
(П'ятнадцять мiльйонiв,00) гривень, з можливiстю надання у межах кредитної
лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро, строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше
нiж до "01" грудня 2018 року (включно), розмiр процентiв за користування
кредитною лiнiєю не бiльше 22% (двадцять два вiдсотки) рiчних в гривнi, не
бiльше 22% (двадцять два вiдсотки) рiчних в доларах США та не бiльше 22%
(двадцять два вiдсотки) рiчних в євро. 2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни
Кредитних договорiв 1, 2, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться
збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не
виключно, будь-якi змiни Кредитних договору договорiв 1, 2, внаслiдок яких
збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування
частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування
кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi,
штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржники 1, 2, згiдно з
Кредитними договорами повиннi сплачувати Банку та за виконання яких
Товариство поручиться згiдно з договором поруки, i погодитися з тим, що такi

змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не
потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука
залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде
вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржники 1, 2, з урахуванням
будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржникiв 1, 2 за Кредитними
договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою
строком дiї. 3. Надати згоду на будь-яку змiну редакцiї пунктiв Договору поруки,
викладених у рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2012 р. (витяг з
протоколу № 16 вiд 18.04.2012 р.), позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 12.08.2015 р. (протокол № 21 вiд 12.08.2015р.), та на забезпечення
порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками
1, 2 своїх обов'язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитних договорiв 1, 2
з урахуванням усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до
Кредитних договорiв 1, 2, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких
змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або
строки/термiни/графiки
сплати
комiсiйних
винагород
та/або
встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право
стягнути з Боржникiв 1, 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання
зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвiдкличною
i не обмеженою строком дiї. 4. Уповноважити Голову Правлiння або
уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов Додаткової угоди
до Договору поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Додаткову
угоду вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов договору поруки
№ 10-П/13 вiд 28 лютого 2013 року та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi
додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. 5. Надати згоду
на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави № 23/13 вiд 28
лютого 2013 року (надалi - Договiр застави), укладеного в забезпечення
виконання у повному обсязi зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (надалi Боржник) перед Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" (надалi Банк) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012
року (надалi - Кредитний договiр), у зв'язку iз збiльшенням строку дiї кредитної
лiнiї, вiдкритої Боржнику вiдповiдно до Кредитного договору, не бiльше нiж до
"01" грудня 2018 року (включно), збiльшенням розмiру процентiв за користування
частиною кредиту, наданою в доларах США, до розмiру, що не перевищує 13 %
(тринадцять вiдсоткiв) рiчних, встановленням комiсiї за управлiння Кредитною
лiнiєю, розмiр, строк та графiк сплати якої буде передбачений у Кредитному
договорi. 6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з
урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких збiльшується або
зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або
розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування
Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр
неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник
згiдно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що
такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, щодо
заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом строку
дiї Договору застави № 23/13 вiд 28 лютого 2013 року, а Банк буде мати право
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязi,
з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно
перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є
безумовною,
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 7. Надати згоду на будь-яку змiну
редакцiї пунктiв Договору застави, викладених у рiшеннi позачергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.08.2015 р. (протокол № 21 вiд 12.08.2015р.),
та на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави,

виконання Боржником своїх обов'язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi
Кредитного договору з урахуванням усiх змiн i доповнень внесених та/або що
будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок
яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або
строки/термiни/
графiки
сплати
комiсiйних
винагород
та/або
встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право
стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання
зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i
не обмеженою строком дiї. 8. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену
ним особу визначати та змiнювати решту умов Додаткової угоди та пiдписати
Додаткову угоду до Договору застави вiд iменi Товариства, а також вносити змiни
в решту умов Договору застави № 23/13 вiд 28 лютого 2013 року та пiдписувати
пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в
майбутньому.Результати голосування: ЗА - 111 653 311 голосiв (99,997313184 %
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0
голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв);
УТРИМАЛОСЯ - 3000 голосiв (0,002686816 % голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень
не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах
акцiонерiв). Прийняте рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного:1.
Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", виклавши
його в новiй редакцiї. 2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 3. Рiшення про внесення змiн до Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" набирає чинностi з 01 травня 2016
року.4. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та з дня набрання чинностi рiшення про
внесення змiн до Статуту здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" з правом
передоручення. Результати голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв (100% голосiв
акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв
(0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв);
УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних
зборах акцiонерiв); Не приймало участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв).
Прийняте рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного: 1. Внести змiни
до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Виконавчий орган (Правлiння)
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", в тому числi змiнити назву Положення
про Виконавчий орган (Правлiння) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", виклавши їх в новiй редакцiї. 2.Затвердити новi
редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та ввести в дiю з моменту державної реєстрацiї нової
редакцiї
Статуту
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО".3. Доручити
Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення про Загальнi
збори
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", Положення
про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
та
Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Результати
голосування: ЗА - 111 656 311 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, зареєстрованих
на Загальних зборах акцiонерiв); ПРОТИ - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); УТРИМАЛОСЯ - 0 голосiв (0%
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв); Не приймало
участь у голосуваннi або бюлетень не дiйсний - 0 голосiв (0% голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих на Загальних зборах акцiонерiв).
позачергові
X
15.09.2016
93,28
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi Наглядовою радою ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiдповiдно до ст. 47 Закону України "Про акцiонернi
товариства". Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та їх уповноважених представникiв 15 вересня 2016
року з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. На час закриття реєстрацiї
реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 12 акцiонерiв та їх уповноважених
представникiв, що безпосередньо або на пiдставi довiреностей представляють
iнтереси власникiв простих iменних акцiй, з них 7 осiб, якi сукупно володiють 14
171 не голосуючих простих iменних акцiй та 5 осiб, якi сукупно володiють 112
850 531 голосуючих простих iменних акцiй, що становить 93,28 % загальної
кiлькостi голосуючих акцiй. Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства є. За пiдсумками реєстрацiї у вiдповiдностi до чинного законодавства
України Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
визнаються правомочними. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї
позачергових
Загальних
зборiв
акцiонерiв
ПАТ
"ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення повноважень членiв
лiчильної комiсiї. 2.Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 3.Про схвалення/надання згоди на укладення договору
поруки з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 4.Про схвалення/надання згоди на укладення
договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 5.Про схвалення/надання згоди на
укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 6. Про схвалення/надання
згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК". 7.Про
схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
8.
Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ
"АЛЬФА-БАНК". 9.Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий
Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi з ПАТ "СБЕРБАНК".
10.Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр поруки,
укладений з ПАТ "СБЕРБАНК". 11. Прийняття рiшення щодо погодження
внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений з ПАТ "СБЕРБАНК".
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Пропозицiї до

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

перелiку питань порядку денного не подавались. Голосування з питань порядку
денного проводилося бюлетенями для голосування, якi видаються акцiонерам та
представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї для участi в Загальних зборах
акцiонерiв Товариства.За результатами розгляду питань порядку денного
прийнятi наступнi рiшення: Прийнятi рiшення по першому питанню порядку
денного:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Харчук
Павло Леонiдович, члени лiчильної комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна,
Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, Хижняк Олена Iванiвна, Мельничук Тетяна
Анатолiївна. 2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова
лiчильної комiсiї - Харчук Павло Леонiдович, члени лiчильної комiсiї: Степаненко
Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, Хижняк Олена Iванiвна,
Мельничук Тетяна Анатолiївна з моменту закриття даних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Результати голосування: ЗА - 111725131 голосiв
(99,002751702% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); ПРОТИ - 1125400
голосiв (0,997248298% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
УТРИМАВСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); Не приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по другому питанню
порядку денного: 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - представника
акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", секретарем
Загальних зборiв акцiонерiв - представника акцiонера ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА
IНВЕСТИЦIЙНА АГЕНЦIЯ", уповноважених рiшенням Наглядової ради
Товариства (протокол вiд 02 серпня 2016 р.). 2. Для проведення Загальних зборiв
акцiонерiв встановити наступний регламент: -для доповiдi по усiх питаннях
порядку денного - до 10 хвилин; - усi питання до доповiдачiв надаються у
письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi
належних йому акцiй; - вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. 3. Прийняття
рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв акцiонерiв та
змiни черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається Загальними
зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, шляхом
пiдняття мандатiв. Результати голосування: ЗА - 111725131 голосiв
(99,002751702% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); ПРОТИ - 1125400
голосiв (0,997248298% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
УТРИМАВСЯ - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); Не приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по третьому питанню
порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) Договору
поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання
ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (надалi - Боржник) у повному обсязi зобов'язань за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi - Кредитний договiр), згiдно з
умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну
лiнiю на наступних умовах:- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не

перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю
надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;- строк дiї
кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання
кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про
вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi,
яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про
надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;- сплата процентiв за користування
кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не
перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту,
наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на будь-якi
майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких
вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя,
зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких
збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, збiльшується розмiр частини (траншу)
кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або
розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних
винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi
Боржник згiдно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за
виконання яких Товариство поручиться згiдно з договором поруки, i погодитися з
тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та
не потребують додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена
порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство
буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням
будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржника за Кредитним
договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком
дiї. 3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами
Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на
пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що
будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок
яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або
строки/термiни/графiки
сплати
комiсiйних
винагород,
та/або
встановлюються/змiнюються
графiки
повернення
траншiв,
та/або
встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право
стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання
зобов'язань за Кредитним договором та/або збiльшується (необмежену кiлькiсть
разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що закiнчується не пiзнiше нiж "01"
лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою
строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору поруки без додаткового рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Уповноважити Голову Правлiння або
уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов Договору поруки,
що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр поруки вiд iменi Товариства,
а також вносити змiни до Договору поруки та пiдписувати пов'язанi з цими
змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в
тому числi в зв'язку з внесенням перерахованих вище змiн до Кредитного
договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосiв (98,981218795%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй); ПРОТИ - 1149700 голосiв
(1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); УТРИМАВСЯ- 0
голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Бюлетень, визнаний

недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв
(0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку
денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) Договору
застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач
та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату
прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень
(надалi - Договiр застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави
заставою забезпечується виконання Товариством (надалi - Боржник) у повному
обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi - Кредитний
договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:- лiмiт кредитної лiнiї еквiвалентний сумi, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мiльйонiв) доларiв
США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах
США та євро; - строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021
року (включно);- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi
Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або
декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту
кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної
лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не
перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною
кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять
вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у
розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування
частиною кредиту, наданою в євро.2. Надати згоду на забезпечення заставою
Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких
збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування
частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної
лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або
розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або
розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з Кредитним договором
повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують
додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i
встановлена застава залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а
Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету
застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного
договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є
безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 3. Надати згоду на
забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання
Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з
урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного
договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч.
збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або строки/термiни
повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/
графiки сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються
графiки повернення траншiв, та/або встановлюються/змiнюються зобов'язання
невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або
вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або
збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку, що
закiнчується не пiзнiше нiж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною,
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору

застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4.
Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та
пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також вносити змiни до Договору
застави та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що
будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв'язку з внесенням
перерахованих вище змiн до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА 111 700 831 голосiв (98,981218795% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй); ПРОТИ - 1149700 голосiв (1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); УТРИМАВСЯ- 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй); Не приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв
(0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по п'ятому
питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством iз
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй
електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю
станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один
мiльярд) гривень (надалi - Договiр застави). У вiдповiдностi iз зазначеним
Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "ЕК
"ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО" (надалi - Боржник) у повному обсязi зобов'язань за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї (надалi - Кредитний договiр), згiдно з
умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну
лiнiю на наступних умовах: - лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не
перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання
у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро; - строк дiї
кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання
кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про
вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi,
яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про
надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;- сплата процентiв за користування
кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не
перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту,
наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на
забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх
змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї,
строк користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини
(траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною
лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки
(пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з
Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi
змiни не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо
заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом строку
дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог
за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких
майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами
Товариства. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору
застави, виконання Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi
Кредитного договору з урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що будуть
внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких
змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або
строки/термiни/
графiки
сплати
комiсiйних
винагород,
та/або
встановлюються/змiнюються
графiки
повернення
траншiв,
та/або
встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право
стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання
зобов'язань за Кредитним договором та/або збiльшується (необмежену кiлькiсть
разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку , що закiнчується не пiзнiше нiж "01"
лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою
строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Уповноважити Голову
Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов
Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi
Товариства, а також вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов'язанi з
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому,
в тому числi в зв'язку з внесенням перерахованих вище змiн до Кредитного
договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосiв (98,981218795%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй); ПРОТИ - 1149700 голосiв
(1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); УТРИМАВСЯ- 0
голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Бюлетень, визнаний
недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв
(0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по шостому питанню порядку денного: 1.
Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) Договору застави належного
Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату
прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень
(надалi - Договiр застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави
заставою забезпечується виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" (надалi Боржник) у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної
лiнiї (надалi - Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику
вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:- лiмiт
кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять
мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у
гривнi, доларах США та євро; - строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01"
лютого 2021 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на
пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово
або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту
кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної
лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не
перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною
кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять
вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у
розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування

частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на забезпечення заставою
Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких
збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування
частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної
лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або
розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або
розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з Кредитним договором
повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують
додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i
встановлена застава залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а
Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету
застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного
договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є
безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.3. Надати згоду на
забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання
Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з
урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного
договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч.
збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або строки/термiни
повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/
графiки сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються
графiки повернення траншiв, та/або встановлюються/змiнюються зобов'язання
невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або
вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або
збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку , що
закiнчується не пiзнiше нiж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною,
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору
застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.4.
Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та
пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також вносити змiни до Договору
застави та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що
будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв'язку з внесенням
перерахованих вище змiн до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА 111 700 831 голосiв (98,981218795% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
ПРОТИ - 1149700 голосiв (1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй); УТРИМАВСЯ- 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй);
Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); Не приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по сьомому питанню
порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) Договору
застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач
та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату
прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень
(надалi - Договiр застави). У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави
заставою забезпечується виконання ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (надалi Боржник) у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної
лiнiї (надалi - Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику
вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:- лiмiт

кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять
мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у
гривнi, доларах США та євро; - строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01"
лютого 2021 року (включно); - надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на
пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово
або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту
кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної
лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не
перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною
кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять
вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у
розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних, за користування
частиною кредиту, наданою в євро.2. Надати згоду на забезпечення заставою
Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких
збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї, строк користування
частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної
лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/траншем, та/або
розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або
розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з Кредитним договором
повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують
додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо заставленого майна, i
встановлена застава залишиться чинною протягом строку дiї Договору застави, а
Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету
застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного
договору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є
безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.3. Надати згоду на
забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання
Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi Кредитного договору з
урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що будуть внесенi до Кредитного
договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч.
збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або строки/термiни
повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/
графiки сплати комiсiйних винагород, та/або встановлюються/змiнюються
графiки повернення траншiв, та/або встановлюються/змiнюються зобов'язання
невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або
вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або
збiльшується (необмежену кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку , що
закiнчується не пiзнiше нiж "01" лютого 2021 року. Дана згода є безумовною,
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору
застави без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.4.
Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та
пiдписати Договiр вiд iменi Товариства, а також вносити змiни до Договору
застави та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що
будуть укладатися в майбутньому, в тому числi в зв'язку з внесенням
перерахованих вище змiн до Кредитного договору. Результати голосування: ЗА 111 700 831 голосiв (98,981218795% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй); ПРОТИ - 1149700 голосiв (1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); УТРИМАВСЯ- 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй); Бюлетень, визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцiй); Не приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв
(0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по восьмому
питанню порядку денного: 1. Надати згоду на укладання Товариством iз
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалi Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй
електропередач та/або трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю
станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000 000 000,00 (один
мiльярд) гривень (надалi - Договiр застави). У вiдповiдностi iз зазначеним
Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
(надалi - Боржник) у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї (надалi - Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк вiдкриє
Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00
(двадцять шiсть мiльйонiв) доларiв США, з можливiстю надання у межах
кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро; - строк дiї кредитної лiнiї
- не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);- надання кредиту у межах
кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття
кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не
перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi додатковi угоди про
надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;- сплата процентiв за користування
кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не
перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту,
наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в євро. 2. Надати згоду на
забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх
змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк дiї кредитної лiнiї,
строк користування частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини
(траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною
лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки
(пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з
Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi
змiни не потребують додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо
заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом строку
дiї Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог
за рахунок предмету застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких
майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно перед iншими кредиторами
Товариства. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору
застави, виконання Боржником своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi
Кредитного договору з урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що будуть
внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких
змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або
строки/термiни/
графiки
сплати
комiсiйних
винагород,
та/або
встановлюються/змiнюються
графiки
повернення
траншiв,
та/або
встановлюються/змiнюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право
стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання
зобов'язань за Кредитним договором та/або збiльшується (необмежену кiлькiсть
разiв) строк дiї кредитної лiнiї до строку , що закiнчується не пiзнiше нiж "01"
лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою
строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Договору застави без додаткового
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Уповноважити Голову

Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов
Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати Договiр вiд iменi
Товариства, а також вносити змiни до Договору застави та пiдписувати пов'язанi з
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому,
в тому числi в зв'язку з внесенням перерахованих вище змiн до Кредитного
договору. Результати голосування: ЗА - 111 700 831 голосiв (98,981218795%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй); ПРОТИ - 1149700 голосiв
(1,018781205% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); УТРИМАВСЯ- 0
голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Бюлетень, визнаний
недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по дев'ятому питанню порядку денного:
1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року та/або будуть
реалiзованi у строк по 01.04.2017р., у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що
укладенi мiж ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
за
зобов'язаннями
ТОВ
"ВС
ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. 2.
Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
визначати iстотнi умови Додаткових угод до Договору поруки та Договору
застави (в тому числi, щодо актуалiзацiї перелiку заставного майна), що будуть
укладенi з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по 01.04.2017р., при цьому:- загальний
розмiр зобов'язань (розмiр основної заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв, без
урахування можливого збiльшення розмiру процентної ставки на умовах
Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, та штрафних санкцiй, передбачених
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї) за Договором про вiдкриття кредитної
лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання порядку денного, не повинен
перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - залишкова балансова вартiсть
заставного майна в момент укладення вiдповiдних Додаткових угод до Договору
застави не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 3.
Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Додаткових угод до дiючих Договору поруки та Договору
застави та пiдписати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до них.
Результати голосування: ЗА - 111700831 голосiв (91,259937414% акцiонерiв вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); ПРОТИ - 1149700 голосiв (0,93930859%
акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); УТРИМАВСЯ - 0 голосiв (0
% акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); Бюлетень, визнаний
недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного:
1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року та/або будуть
реалiзованi у строк по 01.04.2017р., у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", за
зобов'язаннями ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 23226362) перед
ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд
25.05.2009р. 2. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ "ЕК

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати iстотнi умови Додаткових угод до Договору
поруки, що будуть укладенi з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по 01.04.2017р., при
цьому загальний розмiр зобов'язань (розмiр основної заборгованостi та
нарахованих вiдсоткiв, без урахування можливого збiльшення розмiру процентної
ставки на умовах Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, та штрафних санкцiй,
передбачених Договором про вiдкриття кредитної лiнiї) за Договором про
вiдкриття кредитної лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання порядку денного,
не повинен перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 3.
Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Додаткових угод до дiючого Договору поруки та
пiдписати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього. Результати
голосування: ЗА - 111700831 голосiв (91,259937414% акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв); ПРОТИ - 1125400 голосiв (0,919455412% акцiонерiв
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); УТРИМАВСЯ- 24300 голосiв
(0,019853178 % акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); Бюлетень,
визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй). Прийнятi рiшення по одинадцятому питанню порядку
денного: 1. Погодити внесення змiн, що були реалiзованi протягом 2016 року
та/або будуть реалiзованi у строк по 01.04.2017р., у дiючий Договiр поруки,
укладений мiж ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
(ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. 2. Надати повноваження Наглядовiй
радi ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" визначати iстотнi умови Додаткових
угод до Договору поруки, що будуть укладенi з ПАТ "СБЕРБАНК" у строк по
01.04.2017р., при цьому загальний розмiр зобов'язань (розмiр основної
заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв, без урахування можливого збiльшення
розмiру процентної ставки на умовах Договору про вiдкриття кредитної лiнiї, та
штрафних санкцiй, передбачених Договором про вiдкриття кредитної лiнiї) за
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, зазначеним в пунктi 1 цього питання
порядку денного, не повинен перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ
"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
3. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та
змiнювати решту умов Додаткових угод до дiючого Договору поруки та
пiдписати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього. Результати
голосування: ЗА - 111700831 голосiв (91,259937414% акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв); ПРОТИ - 1125400 голосiв (0,919455412% акцiонерiв
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); УТРИМАВСЯ- 24300 голосiв
(0,019853178 % акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв); Бюлетень,
визнаний недiйсним - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); Не
приймали участь у голосуваннi - 0 голосiв (0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй).

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
15 611 283,85
0
0,127
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
14 788 016,08
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
24.03.2016
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", якi
Опис
вiдбулися 24.03.2016 р. було прийнято рiшення: "Чистий прибуток отриманий по
результатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк направити: 100% - на виплату
дивiдендiв. Затвердити суму рiчних дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 15
611 283,85 грн., дивiденд, який припадає на одну просту iменну акцiю з
дивiдендної суми складає 0,12754469 грн. Нарахування та виплату дивiдендiв
здiйснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом
Товариства, та у спосiб, встановлений рiшенням Наглядової ради." Рiшенням
Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 30.03.2016 р.
встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, порядок повiдомлення акцiонерiв про
виплату дивiдендiв за 2015рiк: "1.Встановити дату складання перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв -24.03.2016 року. 2.Встановити строки
виплати дивiдендiв з 16 травня 2016 - по 23 вересня 2016 року. 3.Встановити
порядок виплати дивiдендiв: Право на отримання дивiдендiв пропорцiйно
кiлькостi акцiй, що належать кожному акцiонеру, мають особи, що є
акцiонерами Товариства на дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв Товариства - на 24.03.2016 року. Виплата дивiдендiв,
кожному акцiонеру може бути здiйснена частинами, але при умовi сумарної
повної виплати до кiнцевого строку виплати дивiдендiв. Дивiденди можуть
виплачуватись усiм акцiонерам одночасно або окремо. Наглядовiй радi до
початку строку виплати дивiдендiв визначити детальний порядок виплати
дивiдендiв та довести його до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення iнформацiї
на офiцiйному сайтi Товариства не пiзнiше нiж за 3 робочих днi до дати початку
виплати дивiдендiв акцiонерам, тобто до 13.05.16 р. 4. Встановити порядок
повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв шляхом розмiщення iнформацiї
на офiцiйному сайтi Товариства.". Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 04.05.2016 р. встановлено наступний порядок
виплати дивiдендiв Акцiонерам за 2015 рiк: "1. Встановити та ПАТ "ЕК

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" довести до вiдома акцiонерiв, шляхом розмiщення
iнформацiї на офiцiйному сайтi Товариства, наступний порядок виплати
дивiдендiв: акцiонерам - юридичним особам (резидентам) - за письмовою
заявою вiд акцiонера-юридичної особи (за пiдписом вiдповiдальної особи та
печаткою) - шляхом перерахування дивiдендiв на розрахунковий рахунок
вказаний в заявi, при цьому також надаються документи, якi пiдтверджують
повноваження особи, що здiйснила пiдпис на заявi, а також виписку з
перелiку акцiонерiв станом на 24.03.2016 року. Якщо заява на перерахування
дивiдендiв
надсилається
уповноваженим
представником
акцiонера юридичної особи, до заяви додається нотарiально засвiдчене доручення вiд
акцiонера - юридичної особи на перерахування дивiдендiв та документи,
якi пiдтверджують правомочнiсть повноважень особи, яка пiдписує заяву
вiд уповноваженого представника акцiонера; акцiонерам, юридичним особам
(нерезидентам) - за письмовою заявою вiд акцiонера-юридичної особи шляхом перерахування за вказаними в заявi реквiзитами, якi вiдповiдають
вимогам чинного законодавства України,
при
цьому також надаються
документи, якi пiдтверджують повноваження особи, що здiйснила пiдпис
на заявi. Акцiонерам-нерезидентам необхiдно також додати до заяви
легалiзованi вiдповiдно до чинного законодавства України документи. Якщо
заява на перерахування дивiдендiв надсилається уповноваженим представником
акцiонера - юридичної особи - то до заяви додається нотарiально засвiдчене
доручення вiд акцiонера - юридичної особи на перерахування дивiдендiв та
документи, якi
пiдтверджують правомочнiсть повноважень особи, яка
пiдписує заяву вiд уповноваженого представника акцiонера; акцiонерам фiзичним особам - за письмовою заявою вiд акцiонера (до якої вiн
зобов'язаний додати копiю свого паспорта (завiрена власноручно) та довiдки про
присвоєння йому iдентифiкацiйного номера в податковому органi (завiрена
власноручно)) - шляхом перерахування дивiдендiв на його рахунок у банку,
який вказаний у заявi, або поштовим переказом за адресою, яку акцiонер
вказує у заявi. Якщо заява на перерахування дивiдендiв надсилається
уповноваженим представником акцiонера - фiзичною особою - то до заяви
додаються нотарiально засвiдчене доручення, копiя паспорта уповноваженої
особи (завiрена власноручно) та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного
номера в податковому органi (завiрена власноручно). Витрати, пов'язанi iз
перерахуванням дивидендiв (на рахунок у банку або поштовим переказом на
адресу), здiйснюються за рахунок акцiонера. У разi необхiдностi Товариством
можуть бути витребуванi iншi документи. Оголошений спосiб виплати дивiдендiв
нi в якому разi не може обмежувати право акцiонера на отримання
дивiдендiв iншим способом, а саме - акцiонер (за письмовою заявою)
може отримати дивiденди готiвкою у касi Товариства за адресою: м. Житомир,
вул. Пушкiнська, 32/8,
ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". При цьому
акцiонер повинен надати зазначенi вище документи необхiднi для отримання
дивiдендiв. Якщо сума дивiдендiв перевищує 1000 грн., акцiонер має попередити
Товариство про дату отримання дивiдендiв у касi Товариства. Перерахування на
вказанi у заявi акцiонера банкiвський рахунок або поштову адресу
здiйснюється тiльки у випадку, якщо сума дивiдендiв до виплати перевищує
витрати на переказ або перерахування, у iншому випадку сума дивiдендiв
може бути виплаченою тiльки через касу Товариства. У випадку, якщо акцiонер у
строк виплати дивiдендiв, встановлений Наглядовою радою, не надав до
Товариства заяву з зазначенням реквiзитiв та/або необхiдних документiв, не
виплаченi суми дивiдендiв по кожному акцiонеру депонуються, проценти на цi
суми не нараховуються. Подальша виплата таких дивiдендiв здiйснюється
протягом 2-х мiсяцiв пiсля отримання письмової заяви вiд акцiонера, з наданням
всiх перелiчених вище документiв для кожної категорiї акцiонерiв (їх
представникiв). У разi невiдповiдностi даних, зазначених в заявi акцiонера на

виплату дивiдендiв (паспортнi данi або адреса), з даними перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, виплата здiйснюється пiсля внесення в реєстр
акцiонерiв Товариства акцiонером вiдповiдних змiн, що пiдтверджується
випискою депозитарної установи. Запити акцiонерiв щодо нарахування та
виплати дивiдендiв спрямовуються до Товариства. Поточнi питання у зв'язку з
виплатою дивiдендiв вирiшуються Правлiнням Товариства.". На загальних зборах
акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", якi вiдбулися 24 квiтня 2015
року було прийнято рiшення: "У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за
пiдсумками роботи Товариства в 2014роцi дивiденди не нараховувати." Дата
перерахування/ вiдправлення дивiдендiв не заповнюється, в звязку з тим, що
виплата дивiдендiв у 2016 роцi (за 2015 рiк) здiйснювалася згiдно зазначеного
вище порядку, встановленого рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 04.05.2016 р., яке було прийняте до набрання
чинностi рiшення НКЦПФР №391 вiд 12.04.2016 року "Порядок виплати
акцiонерним товариством дивiдендiв", яке вступило в дiю з 27.05.2016 року.
Дивiденди у 2016 роцi за 2015 рiк акцiонерам Товариства не виплаченi в повному
обсязi в зв'язку з вiдсутнiстю звернень - письмових заяв акцiонерiв щодо виплати
дивiдендiв. Разом з цим, ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" повiдомляє, що за
2016 рiк виплаченi дивiденди за попереднi роки за зверненнями - заявами
акцiонерiв в сумi 307758,20 грн.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Нижнiй Вал, 17/8
2092
НКЦПФР (Акцiонерне товариство
набуло статусу Центрального
депозитарiю на пiдставi рiшення
НКЦПФР про реєстрацiю Правил
Центрального депозитарiю)
01.10.2013
(044) 591 04 40
(044) 482 52 14
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
надає Емiтенту послуги вiдкриття
рахунку у цiнних паперах, прийому на
зберiгання глобального сертифiкату
випуску цiнних паперiв, вiдкриття та
ведення рахункiв у цiнних паперах,
депозитарного
обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв
та
корпоративних операцiй емiтента, в
тому числi виплати доходiв за цiнними
паперами вiдповiдно до компетенцiї
щодо
облiку
цiнних
паперiв,
встановленої Законом України "Про

депозитарну систему України", шляхом
зарахування
коштiв,
переказаних
емiтентом на рахунок Центрального
депозитарiю,
вiдкритий
у
Розрахунковому
центрi
з
обслуговування
договорiв
на
фiнансових ринках для їх подальшого
переказу отримувачам.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Київська мiжнародна фондова бiржа"
Публічне акціонерне товариство
20064500
01033, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Саксаганського, 36-В
АВ 581146
ДКЦПФР
05.04.2011
(044) 490 57 88
(044) 490 57 89
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
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.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Енергетична
реєстрацiйна компанiя"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01033, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Саксаганського, 36-В
АЕ 263431
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 494 43 73
(044) 494 43 73
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
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., а також , надає послуги щодо
вiдкриття та обслуговування рахунку у
цiнних
паперах
ПАТ
"ЕК
"Житомиробленрго",
проводить
депозитарнi операцiї за рахунком у
цiнних паперах.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство
"IВI-Рейтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33262696
03680, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Горького, 172, оф.1014
3
ДКЦПФР
12.04.2010
(044) 362 90 84
(044) 362 90 84
уповноважене рейтингове агенство
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство
"IВI-Рейтинг"
надає послуги з
визначення та пiдтвердження рiвня
кредитного
рейтингу
ПАТ
"ЕК
"Житомиробленерго" та цiнних паперiв
Емiтента
(iменних
вiдсоткових
забезпечених облiгацiй серiї В)
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Партнерське
товариство "АКо"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31911511
49135, Україна, Дніпропетровська обл.,
- р-н, м. Днiпропетровськ,
вул.Богомаза, 188-В, кв.31
2906
Аудиторська палата України
23.04.2002
(0562) 31 69 19
(056) 372 21 40
аудиторська дiяльнiсть
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Партнерське

товариство "АКо"
надає Емiтенту
аудиторськi
послуги.
щодо
пiдтвердження
рiчної
фiнансової
звiтностi вiдповiдно до ст.75 Закону
України "Про акцiонернi товариства"
вiд 17.09.2008 № 514-VI.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Провiдна"
Приватне акціонерне товариство
23510137
01032, Україна, - р-н, м.Київ, бульвар
Шевченка, 37/122
АВ№594446
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
20.01.2012
(044) 492 18 18
(044) 492 18 18
послуги iз страхування
Приватне
акцiонерне
товариство
"Страхова компанiя "Провiдна" надає
Емiтенту послуги iз страхування.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БДО"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20197074
02121, Україна, - р-н, м.Київ,
Харкiвське шосе, 201-203, 10-поверх
2868
Аудиторська палата Укарїни
23.04.2012
(044) 393 26 87
(044) 393 26 87
аудиторська дiяльнiсть
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"БДО"
надає
Емiтенту аудиторськi послуги.
ПрАТ "СК "Арсенал страхування"
Приватне акціонерне товариство
33908322
03056, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Борщагiвська,154
АЕ198587
Державна комiсiя з регулювання ринкiв

документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

фiнансових послуг України
21.02.2013
(044)5026737
(044)5026737
послуги iз страхування
Приватне
акцiонерне
товариство
"Страхова
компанiя
"Арсенал
страхування" надає Емiтенту послуги iз
страхування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
13.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
№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
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,25
122 398 5
30 599 635
100
бездокумента арні іменні
40
рна іменна
Акцiї простi iменнi ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" виключенi з бiржового реєстру (другого рiвня лiстингу) у зв'язку з невiдповiднiстю вимогам
перебування у другому рiвнi лiстингу на пiдставi пункту 6.5 Правил ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" та залишенi у бiржовому
списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi цiннi папери". Цiннi папери не перебувають в обiгу за межами
України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй протягом
звiтного року не проводився.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
21.02.2008

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
№189-1/2/0
8

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

3
ДКЦПФР

4
1 000

5
100 000

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплачених
процентів
за звітний
період (грн)
10
1 131 388

Дата
погашення
облігацій

6
7
8
9
11
Бездокуме 100 000 000
22
згiдно з
26.09.2017
нтарні
проспекто
іменні
м емiсiї
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.
Факти лiстингу/делiстингу на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного року:
Фактiв лiстингу/делiстингу даних цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного року не було.
Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску:
Наглядовою радою ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" було прийняте рiшення про внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй серiї В щодо
продовження термiну обiгу. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом в нацiональнiй валютi України (гривнi) через уповноваженого
емiтентом платiжного агента - ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" - за його мiсцезнаходженням: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6, а у
випадку, передбаченому в цьому рiшеннi у разi несвоєчасного подання облiгацiй до погашення - за мiсцезнаходженням емiтента: Україна, 10008,
м. Житомир, вул. Пушкiнська, 32/8. Погашення облiгацiй вiдбуватиметься за їх номiнальною вартiстю з 24 вересня 2017 р. по 26 вересня 2017 р.
Погашення облiгацiй здiйснюється на пiдставi зведеного облiкового реєстру рахункiв власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм на

кiнець операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй, через платiжного агента ПАТ"Перший Iнвестицiйний Банк". Для
пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй здiйснюють переказ належних їм облiгацiй з власних особових рахункiв у цiнних
паперах на рахунок у цiнних паперах емiтента в депозитарiї з 9 години до 13 години дати початку погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється
шляхом перерахування коштiв на банкiвськi рахунки власникiв облiгацiй, за реквiзитами, зазначеними у зведеному облiковому реєстрi рахункiв
власникiв облiгацiй, що складений депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi початку погашення.
Зобов'язання емiтента за цiнними паперами виконанi. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

2) Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
01.01.1970
Опис

Номер
свідоцтва
Найменування органу, що
про
зареєстрував випуск
реєстрацію
випуску
2
3
д/в
д/в
Дисконтнi облiгацiї вiдсутнi.

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

4
0

5
0

6
Не визначено

7
0

8
01.01.1970

3) Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
01.01.1970
Опис

Номер
свідоцтва
Найменування органу,
про
що зареєстрував
реєстрацію
випуск
випуску
2
3
д/в
д/в
Цiльовi облiгацiї вiдсутнi

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування та
форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

4
0

5
0

6
Не визначено

7
0

8
д/в

9
01.01.1970

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
На виконання Указу Президента України "Про структурну перебудову в
електроенергетичному комплексi України " вiд 04.04.1992 № 282/92 та наказу Мiнiстерства
енергетики та електрифiкацiї України вiд 04.07.1995 № 117 "Про створення ДАЕК
"Житомиробленерго" була заснована ДАЕК "Житомиробленерго". Державна реєстрацiя
здiйснена 10.07.1995 року.
ДАЕК "Житомиробленерго" створена на базi 3 (трьох ) дiючих пiдприємств електричних
мереж, розташованих в Житомирськiй областi, а саме: Захiдного, Коростенського i Схiдного.
Комiсiя з корпоратизацiї, створена на виконання наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України провела оцiнку майна згiдно з Методикою, затвердженою постановою
КМУ №36 i подала на затвердження до Мiнiстерства. Акт оцiнки цiлiсного майнового
комплексу затверджено в сумi 20389165,25 грн., на цю суму було зареєстровано випуск акцiй
(свiдоцтво вiд 20.07.1995 № 38/1/95 , видане обласним фiнансовим управлiнням Житомирської
областi). Кiлькiсть зареєстрованих акцiй становила 81556661 проста iменна акцiя номiнальною
вартiстю 25 коп. за кожну.
Наказ ФДМУ "Про прийняття рiшення щодо приватизацiї корпоратизованих об'єктiв"
вийшов 05.09.1995 за № 188-ДКП. План розмiщення акцiй затверджено наказом ФДМУ
09.11.1995 № 190-ПРА. Пiльгове розмiщення акцiй розпочато 09.01.1996, закiнчено 31.07.1996.
Пiсля закiнчення пiльгового продажу було внесено змiни в план розмiщення акцiй (наказ вiд
01.07.96 № 866-ЗПР). Згiдно з цим планом у вереснi 1996 року акцiї Компанiї були реалiзованi
на 20-му ЦСА( 1,24 %). По цьому плану акцiї мали бути проданi на конкурсах в 3-4-му кварталi.
Так, продаж 12% пакету акцiй вiдбувся. Пакет акцiй викупило товариство покупцiв громадян
України пiд iнвестицiйнi зобов'язання . Договiр купiвлi-продажу був укладений 04.12.1996 р.
Конкурс з продажу пакету акцiй розмiром 15,5 % не вiдбувся через вiдсутнiсть заяв. У вереснi
1997 року ФДМУ затвердив змiни до ПРА, яким було передбачено допродаж акцiй по пiльговим
спискам. В листопадi-груднi 1997 року такий продаж було здiйснено. В груднi було реалiзовано
пакет акцiй на ЦСА.
Потрiбно вiдмiтити, що Мiнiстр енергетики затвердив акт оцiнки цiлiсного майнового
комплексу в сумi 20 389 165,25 грн., тобто до статутного фонду не включено вартiсть
iнженерної iнфраструктури мiст i сiл областi (пiдстанцiї, повiтрянi лiнiї, електрообладнання
0,4-10 кВ) на суму 10 210 469,75 грн., Комiсiя з корпоратизацiї керувалася Державною
програмою приватизацiї на 1994 рiк (п.2.3.) де визначено, що приватизацiї не пiдлягають об'єкти
iнженерної iнфраструктури та благоустрою мiст, включаючи мережi, споруди, устаткування , якi
пов'язанi з виробництвом i постачанням води, газу, тепла, а також вiдведенням та очищенням
стiчних вод". Таким чином на балансi Компанiї залишилось державне майно, утримання якого
потребувало значних капiталовкладень. У червнi 1998 року Компанiя звернулася до ФДМУ з
питанням про оплату послуг за обслуговування даного майна. При детальному вивченi даного
питання вияснилося, що вартiсть зазначеного майна помилково була виключена iз вартостi
цiлiсного майнового комплексу. У зв'язку з чим було прийнято рiшення про збiльшення
статутного фонду на зазначену суму. 18.06.1998 Мiнiстерство енергетики України, як засновник,
затвердило змiни до акту оцiнки цiлiсного майнового комплексу ВАТ "ЕК "Житомиробленерго",
загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про збiльшення статутного фонду на цю суму в
зв'язку з уточненням. 03.12.1998р. ФДМУ затвердив уточнений план розмiщення акцiй ,
виходячи iз збiльшеного статутного фонду. ДКЦПФР вiдмовила в реєстрацiї випуску акцiй,
мотивуючи це тим, що приватизацiя Компанiї не закiнчена. Компанiя для реєстрацiї випуску
акцiй подала позов до Вищого арбiтражного суду України i на пiдставi його рiшення ДКЦПФР
зареєструвала випуск акцiй на загальну суму 30 599 635 грн. Станом на 01.01.2000 р. залишився
нереалiзованим державний пакет акцiй 75,56 % вiд статутного фонду, який було реалiзовано на
конкурсi в квiтнi 2001 року. Зазначений пакет акцiй придбало Державне пiдприємство
"Схiднословацькi енергетичнi заводи" (м. Кошице).

Згiдно з листом ФДМУ вiд 21.11.2002 №23-578 правонаступником ДП "Схiднословацькi
енергетичнi заводи" (м. Кошице Словаччина) по виконанню умов договору є компанiя "VS
Energy International N.V".
Згiдно Протоколу № 2 Загальних зборiв акцiонерiв ДАЕК "Житомиробленерго" вiд 30.11.1999
року було змiнено назву компанiї з Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго" на Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго" (державна перереєстрацiя була проведена 20 грудня 1999 року).
Вiдповiдно до п.5 роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про
Акцiонернi товариства", згiдно Протоколу № 15 вiд 11.03.2011 р. Загальних зборiв акцiонерiв
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" було внесено змiни до Статуту Товариства, виклавши його в
новiй редакцiї, в т.ч. змiнено найменування на Публiчне акцiонерне товариство
"Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго".(державна реєстрацiя проведена 04.04.2011
року).
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. До
складу органiзацiйної структури Товариства входять:
- 24 райони електричних мереж, основним завданням яких є передача та надiйне
постачання електричної енергiї споживачам згiдно укладених договорiв за тарифами,
встановленими Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi
енергетики; 24 вiддiли; 21 виробнича служба. Вiдповiдно до постанови Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики України вiд 08.08.2013р. №1070
"Щодо забезпечення функцiонування кол-центрiв суб'єктами господарювання, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом" ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" створено з 15.10.2013 р. кол-центр.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 3443 осiб.
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 140
осiб.
3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють в умовах неповного робочого часу 0 осiб.
4. Фонд оплати працi, факти змiни фонду оплати працi (збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього року) 313 558,3 тис. грн. (за 2015 р. ФОП становив 217420,4тис. грн), отже
вiдбулось збiльшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року.
Колективний договiр був ухвалений 27 жовтня 2015 року на конференцiї трудового колективу
Товариства. Вiд iменi Правлiння Товариства колективний договiр пiдписали - Голова Правлiння,
вiд iменi профкому - Голова обласної профспiлкової органiзацiї НПЕУ ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго".
Колективний договiр набув чинностi з дня його пiдписання i дiє до укладання нового
колективного договору.
Iнформацiя про соцiальну, кадрову полiтику емiтента.

Станом на 01.01.2017р. у Товариствi працює 868 працiвникiв з неповною та базовою вищою
освiтою, а також 1283 - з повною вищою освiтою. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" повнiстю
забезпечено персоналом. У 2016 роцi пiдвищили квалiфiкацiю працiвники Товариства - 517чол.
при планi - 504чол. Пiдвищили квалiфiкацiю керiвники та спецiалiсти - 139чол.:
-у Навчальному пунктi Товариства - 94 чол.
-в спецiалiзованих навчальних закладах ( НТУУ "КПI", ХНТУСГ та в iнших вищих навчальних
закладах) -45 чол.
Пiдвищили квалiфiкацiю робiтники - 378 чол.:
- у Навчальному пунктi Товариства - 307чол.
-в iнших навчально-курсових комбiнатах - 41 чол.
-в вищому професiйному училищi ЖДТУ м. Житомира - 30чол.
Колективним договором передбачено працiвникам Товариства та непрацюючим пенсiонерам
соцiальнi пiльги, якi надаються за рахунок коштiв Товариства, а саме: медичне обслуговування,
путiвки до оздоровчих i профiлактичних установ в межах фiнансових можливостей Товариства.
За рiшенням спiльного засiдання Правлiння та профкому обласної профспiлки надається
матерiальна (фiнансова) допомога у зв'язку з важким матерiальним становищем за їх письмовою
заявою.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Cпiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами,
при цьому вказуються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий
фiнансовий результат за звiтний рiк по кожному виду спiльної дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
(Сторона-1), Публiчне акцiонерне -товариство "Кiровоградобленерго" (Сторона-2), Публiчне
акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" (Сторона-3),
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" (Сторона-4) та
Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго" (Сторона-5) 24
червня 2011 року уклали договiр про спiльну дiяльнiсть № 580, згiдно якого Сторони
зобов'язуються шляхом об'єднання грошових внескiв та зусиль, професiйних та iнших знань,
навичок та вмiнь спiльно дiяти для досягнення наступних спiльних цiлей: - розробка та
впровадження корпоративної автоматизованої системи управлiння пiдприємством та груп
пiдприємств на платформi MS Axapta або її аналогу з можливiстю консолiдацiї необхiдних
даних для кожної Сторони, визначеної даним договором у вiдповiдностi до <Вимог щодо
розробки та впровадження автоматизованої системи управлiння енергопостачальною компанiєю
на базi програмного продукту класу ERP-II Microsoft Dynamics AX або її аналог>; - розробка
iнтерфейсiв до iснуючих ERP-систем з метою подальшої консолiдацiї даних; - розробка та
впровадження корпоративного центру обробки даних у вiдповiдностi до <Вимог щодо
створення корпоративного центру обробки даних>. Спiльна дiяльнiсть Сторiн провадиться з
метою реалiзацiї проекту щодо впровадження корпоративної автоматизованої системи
управлiння пiдприємством та груп пiдприємств на платформi MS Axapta або її аналогу з

можливiстю консолiдацiї необхiдних даних, - розробка та вровадження корпоративного центру
обробки даних та методологiчного центру в порядку та на умовах визначених даним Договором,
в тому числi i за рахунок виконання iнвестицiйної програми. Вклад емiтента станом на
31.12.2016 року: -7 083.3 тис.грн., в т.ч. за 2016 рiк - 1 000,0 тис.грн.; -професiйнi знання,
навички, вмiння, дiлова репутацiя та дiловi зв'язки. Частка емiтента у спiльнiй дiяльностi складає
21,34 % (двадцять одна цiла тридцять чотири сотi вiдсотка). В результатi реалiзацiї договору про
спiльну дiяльнiсть емiтент отримав лiцензiї програмного забезпечення Microsoft Dynamics AX на
загальну суму 456 609,41 грн.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду не надходило пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї
Емiтента.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно наказу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" №1211 вiд 30.12.2015 року "Про облiкову полiтику
та органiзацiю бухгалтерського облiку в Компанiї" було затверджено "Положення про облiкову
полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та з 01.01.2016
року введено в дiю. Згiдно даного Положення ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" складає фiнансову
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за
винятком основних засобiв i фiнансових активiв, що утримуються для продажу, якi оцiнюються
за переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно. Фiнансова звiтнiсть представлена в
тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
- облiк iнфляцiї
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi
були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з
1 сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з гiперiнфляцiйною економiкою.
Суми, вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для
вiдображення балансової вартостi у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi
коефiцiєнти перерахунку застосованi до Статутного капiталу Компанiї. Результат впливу
гiперiнфляцiї в сумi 98`491 тис. грн. включено до складу додаткового капiталу станом на 01
сiчня 2012 року.
- нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, мiстять програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на
придбання i впровадження цього програмного забезпечення. Капiталiзоване програмне
забезпечення рiвномiрно амортизується протягом очiкуваного термiну корисного використання,
який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї протягом термiну дiї.
- основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка основних засобiв здiйснюється з
достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво не
вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi.
Коли балансова вартiсть активу збiльшується у результатi переоцiнки, таке збiльшення
вiдображається безпосередньо у складi власного капiталу у складi iншого додаткового капiталу.
Однак збiльшення вiд переоцiнки визнається як дохiд настiльки, наскiльки воно сторнує
зменшення вiд переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане як витрати. Коли
балансова вартiсть активу зменшується у результатi переоцiнки, таке зменшення визнається як

витрати. Зменшення вартостi ранiше переоцiненого активу вiдноситься до складу iншого
додаткового капiталу тiєю мiрою, якою таке зменшення не перевищує суму дооцiнки,
вiдображену по вiдношенню до того ж активу, а будь-яке перевищення визнається як витрати у
звiтi про фiнансовi результати.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв,
аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коригуються, якщо це необхiдно.
Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки за групою "будiвлi" виключається з одночасним
зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до
переоцiненої вартостi активу. Дооцiнка балансової вартостi у результатi переоцiнки основних
засобiв вiдноситься на iнший додатковий капiтал, що вiдображається у роздiлi "власний
капiтал" звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї частини, в якiй вона змiнює зменшення переоцiнки
того ж активу, ранiше визнаного у прибутках або збитках, i ця частина визнається як прибуток
або збиток. Уцiнка балансової вартостi визнається у прибутках або збитках, за винятком
випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi цих же активiв у
попередньому перiодi i вiдноситься на резерв переоцiнки.
При припиненнi визнання активу прирiст вiд його переоцiнки, включений до капiталу,
переноситься безпосередньо до нерозподiленого прибутку. При припиненнi використання
активу або його вибуттi, весь прирiст переноситься у повному обсязi. Якщо актив
використовується, то переноситься частина приросту вiд переоцiнки. Сума перенесеного
приросту є рiзницею мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої балансової
вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на пiдставi його iсторичної вартостi.
Незавершене будiвництво мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням основних
засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва.
Якщо об'єкти основних засобiв включають основнi частини, що мають рiзнi термiни корисного
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.
Компанiя має у власностi двi земельнi дiлянки, на яких розташованi виробничi бази. На земельнi
дiлянки пiд виробничими базами та енергооб'єктами напругою 110/35 кВт є державнi акти на
постiйне землекористування. Компанiя сплачує податок за користування земельними дiлянками
вiдповiдно до вимог ПКУ.
Земельнi дiлянки пiд об'єктами електропостачання напругою 10 кВт використовуються згiдно
договорiв оренди з органами мiсцевого самоврядування та райдержадмiнiстрацiями. Орендна
плата в середньому становить 10% вiд нормативної грошової вартостi землi, визначеної
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Витрати на капiталiзацiю включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних
засобiв, що продовжують термiн корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їх здатнiсть
генерувати дохiд. Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому
вони були понесенi.
Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина вартостi даного активу.
Знос вiдображається у звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi прямолiнiйного
методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного термiну
служби кожної одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за
рахунок власних коштiв починається з моменту, коли вiдповiдний актив введений в
експлуатацiю.
Для ведення бухгалтерського облiку Компанiя застосовує автоматизовану форму облiку. Згiдно
з "Положенням про облiкову полiтику й органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" встановлено способи ведення бухгалтерського облiку з урахуванням таких
принципiв та процедур:
- групування та оцiнка фактiв господарської дiяльностi;
- оцiнка активiв i способи погашення їх вартостi;

- визначення прибуткiв i витрат згiдно з принципом нарахувань та вiдповiдностi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
1. Основними видами дiяльностi Товраиства за КВЕД є :
35.13 - Розподiлення електроенергiї;
16.10 - Лiсопильне та стругальне виробництво;
49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт;
71.20 - Технiчнi випробування та дослiдження;
33.14 - Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання;
35.14 - Торгiвля електроенергiєю.
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
2. Iнформацiя про основнi види продукцiї (товарiв, робiт, послуг), за рахунок продажу яких
емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк.
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" не є виробником будь-якого виду продукцiї. Основними
видами дiяльностi ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" є розподiлення електроенергiї споживачам на
територiї дiї отриманих лiцензiй. (Вид дiяльностi за КВЕД 35.13). Територiя дiї лiцензiї Житомирська область.
За 12 мiсяцiв 2016 року Товариство вiдпустило власним споживачам 2061 млн. кВт.год
електроенергiї на загальну суму 2 834 млн. грн.Середньовiдпускний тариф становив 114.59 коп/
кВт год. За межi держави емiтент електроенергiю не експортує. Iнших видiв продукцiї, за якi
емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв в звiтному перiодi не має.
3. Iнформацiя про структуру виробничої собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) або собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Основну частку у виробничiй собiвартостi реалiзованої продукцiї (електроенергiї) складають
витрати на купiвлю електроенергiї на Оптовому ринку - 68,17%. Матерiальнi витрати та iншi
операцiйнi витрати - вiдповiдно - 5,66% та 1,36%. Витрати на оплату працi працiвникiв та
Єдинийсоцiальний внесок становлять 17,08%. Амортизацiя становить 7,73%.
4. Iнформацiя про основнi тенденцiї розвитку тiєї галузi (або галузей), у якiй емiтент здiйснює
свою дiяльнiсть.
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" здiйснює свою дiяльнiсть в сферi енергетики, котра
значною мiрою залежить вiд зовнiшнiх геополiтичних умов та факторiв, а також вiд полiтики
внутрiшнього розвитку країни, оскiльки дiяльнiсть енергогенеруючого та паливного комплексу

України прямо залежить вiд виду палива, що використовується для генерацiї електроенергiї,
постачальника паливних ресурсiв, цiни за данi ресурси. Це в свою чергу впливає i на
закупiвельну цiну для енергопостачальних органiзацiй i, як результат, на вартiсть електроенергiї
для кiнцевих споживачiв. Тобто будь-то перехiд на iнший вид палива або впровадження
енергозберiгаючих технологiй в країнi - все це має вплив на пiдприємство, як промiжну ланку
мiж державою i кiнцевим споживачем. Енергетика вiдiграє провiдну роль в економiчному
розвитку країни та її економiки. Полiтична нестабiльнiсть i бойовi дiї на Пiвденному Сходi
України справляють серйозний вплив на економiку країни, зокрема на її енергетичний сектор.
Україна виявилася залежною вiд iмпорту всiх видiв енергоресурсiв i тепер змушена
вибудовувати принципово нову енергетичну стратегiю. Використання вiдновлюваних джерел
енергiї є одним iз найбiльш важливих напрямiв енергетичної полiтики України, спрямованої на
заощадження традицiйних паливно-енергетичних ресурсiв та полiпшення стану оточуючого
природного середовища. Збiльшення обсягiв використання вiдновлюваних джерел енергiї в
енергетичному балансi України дасть змогу пiдвищити рiвень диверсифiкацiї джерел
енергоносiїв, що сприятиме змiцненню енергетичної незалежностi держави.Розвиток енергетики
України на найближчий перiод має грунтуватися передусiм на використаннi iнновацiйних
енергетичних технологiй. Одним iз найважливiших завдань є модернiзацiя магiстральних i
розподiльних електричних мереж, що дозволить iстотно знизити втрати електроенергiї при її
транспортуваннi та перетвореннi.
5. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi
Щодо конкурентого середовища: ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" є природним монополiстом i
здiйснює дiяльнiсть в рамках антимонопольного законодавства України. На територiї здiйснення
своєї дiяльностi (Житомирська область) пiдприємство мало у 2016 роцi конкурентiв:
- ПАТ "Кiровградгранiт";
- ТОВ "ЕНЕРГО-ГАЗ";
- ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя";
- ТОВ "Центральна енергетична компанiя";
- ТОВ "ЕК ЕНОЛЛ";
- ТОВ "Солком";
- ТОВ "ТЕК".
Частка незалежних постачальникiв на регiональному ринку становить приблизно 9%.
6. Iнформацiя про систему збуту продукцiї.
Iстотних змiн в системi збуту не вiдбулось. Станом на 01.01.2017 року до електричних
мереж Компанiї пiдключено 600550 споживачiв, з яких
-юридичних - 16 629;
-побутових - 583 921.
За 2016рiк Компанiєю вiдпущено власним споживачам 2061 млн.кВтгод. електроенергiї на
загальну суму 2834 млн.грн., оплачено за вказаний перiод 2867 млн.грн. або 101% вiд суми
товарної продукцiї.
7. Iнформацiю про джерела надходження сировини.
Змiн в джерелах надходження електричної енергiї за 2016 рiк не вiдбулось.
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" здiйснює закупiвлю електричної енергiї в ДП
"Енергоринок" вiдповiдно до Договору вiд 27.06.2007 року №4205/02.
За 2016 рiк Товариством закуплено в ДП "Енергоринок" 2 420,001 млн. кВтгод.
електричної енергiї на суму 2 031 021 тис. грн.
За 2016 рiк за електричну енергiю, закуплену в ДП "Енергоринок", сплачено
2028910,021тис. грн., що складає 99,9% .
Станом на 01.01.2017 року заборгованiсть компанiї за куповану електричну енергiю в 2016
роцi склала 1806,213 тис.грн., яка погашена вiдповiдно договiрних зобов'язань до 14.01.2017р.
Цiна на куповану електричну енергiю за 2016 рiк у порiвняннi з 2015 роком наведена
нижче.

Мiсяць

Цiна за куповану
ел. енергiю,
грн./МВТ.год.

Цiна за куповану
ел. енергiю,
грн./МВТ.год.

2015 рiк
сiчень
лютий
березень

460,98869057
397,13335620
459,02705926

2016 рiк
сiчень
лютий
березень

572,74203896
536,535158080
674,610262550

квiтень
573,27309572
квiтень
663,787990310
травень
543,88098891
травень
601,636284030
червень
523,81119073
червень
579,666658990
липень
560,66672983
липень
648,9891132540
серпень
604,74807340
серпень
738,656319970
вересень
557,61825619
вересень
731,083391860
жовтень
614,6264493
жовтень 857,181132100
листопад
642,98750529
листопад
855,910271771
грудень
589,47861782
грудень 867,949102870
За рiк
542,05825984
699,379979751
В 2016 роцi в порiвняннi з 2015 роком вiдбулось пiдвищення середньої оптової цiни на куповану
електричну енергiю.
Частка iмпортованої електричної енергiї дорiвнює нулю.
8. Iнформацiя про ринки збуту та основних клiєнтiв емiтента.
Свою дiяльнiсть Товариство проводить на територiї Житомирської областi. Основнi клiєнти
Товариства:
Споживач/абонент
Вiдпущено електроенергiї в 2016 р., тис. КВт-год
ПАТ
"Житомирський
комбiнат
силiкатних
виробiв"
6 517,0
КП
"Житомирводоканал"Житомирської
мiської
ради
39 120,9
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управлiння"
14
745,9
КП
"Житомиртеплокомуненерго"
18 579,3
ПрАТ "Кримський титан"Фiлiя"Iршанський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
85 568,5
ТОВ
"Валки
-Iльменiт"
В-Волинськ
19 752,8
ТОВ
Межирiченський
ГЗК
В-Волинський
44 758,1
Iншi
1 832 078,0
Всього
2 061 120,5
Споживачi, через яких отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за 2016 р. по ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго" вiдсутнi.
Споживання електричної енергiї за 2016 р. по фiлiї "Iршанський ГЗК" складає всього 4,2% вiд
власного загального споживання за вказаний перiод.
9. Iнформацiя про дозволи, лiцензiї, необхiднi для дiяльностi емiтента.

14.04.2011 року НКРЕ було прийнято рiшення(№ 634) про видачу лiцензiй в зв'язку з
перейменуванням емiтента.
11.05.2011 року Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України було
видано :
- лiцензiю на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом (серiя АГ №
500314);
- лiцензiю на передачу електричної енергiї мiсцевими(локальними) електричними
мережами (серiя АГ № 500313).
Строк дiї лiцензiй необмежений з 19.09.1996 р.
10. Впровадження нових технологiй
В 2016 роцi Товариство здiйснило :
технiчне переоснащення ВРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Новоград-Волинський" - замiна
ВД-110кВ на елегазовий вимикач;
модернiзацiю ПС-110/10кВ "Меленi" з замiною акумуляторних батарей АБН-80 на шафи
оперативного струму SOT-01-100;
технiчне переоснащення 5 ПС-110кВ шляхом замiни масляних вимикачiв на вакуумнi у
кiлькостi 17шт.
11. Основнi ризики в дiяльностi емiтента
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента:
- ризик нерентабельностi вiдсутнiй, емiтент не припускає можливiсть збиткiв;
- ризики нестачi ресурсiв, конкурентiв - вiдсутнi;
- ризик зростання собiвартостi - через збiльшення цiн на покупну електроенергiю;
- ризик вiдсутностi можливостi продовжити термiн дiї лiцензiї емiтента на провадження
основного виду (основних видiв) дiяльностi - вiдсутнiй;
- нестабiльнiсть фiнансово-господарського стану - емiтент має високий коефiцiєнт
спiввiдношення позикового до власного капiталу, але проблеми з нестачею грошових коштiв не
має;
- ризик iз залученням коштiв для розширення дiяльностi - вiдсутнiй;
- ризик неякiсного технологiчного обладнання - даний ризик вирiшується шляхом
впровадження iнвестицiйних програм щодо реконструкцiї та модернiзацiї обладнання;
- ризики, пов'язанi з судовими процесами, учасником яких виступає емiтент - емiтент
виступає учасником ряду судових процесiв, але iстотних ризикiв для його дiяльностi вони не
мають;
- екологiчнi ризики - ризики, пов'язанi зi шкiдливим впливом дiяльностi емiтента на
навколишнє середовище та застосуванням заходiв впливу з боку державних органiв, якi
здiйснюють нагляд у сферi охорони навколишнього середовища - вiдсутнi.
Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання
членiв органiв емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв вiдсутнi;
- фактори, що можуть спричинити <розмиття> поточної частки акцiонера у статутному
капiталi емiтента - вiдсутнi;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями або основної суми та
вiдсоткiв за борговими цiнними паперами емiтента - дивiденди сплачуються у вiдповiдностi до
законодавства України згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. На Загальних зборах
акцiонерiв може бути прийняте рiшення про невиплату дивiдендiв та направлення прибутку на
iншi передбаченi цiлi;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження
цiнних паперiв емiтента їхнiми власниками - вiдсутнi;
- данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або
iнших виплат нерезидентам - законодавчi акти не перешкоджають виплатам нерезидентам;

- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та
цiнними паперами, якi розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних
паперiв - порядок оподаткування доходiв визначений законодавством;
- будь-якi iншi фактори, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв
емiтента, включаючи можливiсть реалiзацiї цих прав - вiдсутнi.
Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi
внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi.
Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних
та операцiйних цiлей. Усi рiшення ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" приймаються з врахуванням
iснуючих, а також потенцiйних загроз та можливостей. Суттєвої залежностi вiд сезонних змiн
немає.
12. Особливiсть стану розвитку галузi
Енергетична галузь України, як одна iз системоутворюючих галузей економiки України, яка має
важливе значення в системi нацiональної безпеки,
Стратегiчною метою розвитку
електроенергетичного комплексу України є його докорiнна перебудова на основi новiтнiх
технологiй iз забезпеченням маневреностi, енергетичної та економiчної ефективностi,
екологiчної прийнятностi, стале, надiйне, безпечне, якiсне та ефективне постачання електричної
енергiї галузям економiки та соцiальнiй сферi країни.
13. Перспективнi плани розвитку Емiтента
Основними перспективними напрямками дiяльностi Емiтента є технiчне переобладнання,
модернiзацiя та будiвництво мереж, впровадження новiтнiх технологiй iз забезпеченням
економiчної та енергетичної ефективностi, екологiчної прийнятностi для забезпечення надiйного
безперервного та якiсного енергопостачання; робота з споживачами (позицiя спрямована на
безумовне припинення безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам); зниження рiвня
технологiчних витрат електроенергiї на її транспортування по електричним мережам; виконання
Iнвестицiйної програми та iншi заходи.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання активiв за останнi п'ять рокiв: в 2012 роцi ПАТ ЕК "Житомиробленерго"
було придбано частину примiщення для вiдкриття Сервiсного центру з метою покращення
якостi обслуговування споживачiв Компанiї. Сервiсний центр працює за принципом "єдиного
вiкна", де споживачi можуть отримати широку гаму послуг: консультацiї з питань послуг
електропостачання, водопостачання, водовiдведення, теплопостачання та газопостачання,
атакож отримати консультацiї представника страхової компанiї та здiйснити страховi платежi.
Керiвництво ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" буде i в подальшому удосконалювати роботу
центру, розширювати спектр послуг та робити все для того, аби обслуговування проводилось на
найвищому рiвнi. В 2014 роцi ПАТ ЕК "Житомиробленерго" було придбано частину
примiщення для вiдкриття Кол-центру, який створено за iнiцiативи НКРЕ i функцiонує згiдно iз
постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики вiд
08.08.13р. за № 1070. Дана структура обслуговує юридичних, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
населення, якi є споживачами електричної енергiї, або мають намiр ними стати та звернулися в
телефонному режимi до ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Дiяльнiсть кол-центру забезпечує
достовiрнiсть iнформацiї, об'єктивнiсть i оперативнiсть реагування на скарги, пропозицiї та
зауваження громадян.
В 2015 роцi передано у комунальну власнiсть територiальної громади м. Коростеня будiвлю для
переобладнання пiд житло для переселенцiв. Балансова вартiсть даного примiщення становить
780,3 тис. грн.

Iнвестицiйною програмою ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" передбачено комплекс заходiв на
2016 рiк щодо будiвництва, модернiзацiї та реконструкцiї електричних мереж та обладнання,
заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї та iншi заходи на
суму 109145 тис. грн. без ПДВ.. За звiтний перiод Iнвестицiйну програму виконано на 100%.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація В звiтному перiодi правочини з власниками iстотної участi, членами
Наглядової ради, членами Правлiння, афiлiйованими особами не укладались.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31.12.2016 року складає 9 493 374 тис.
грн. Знос на 31.12.2016 року складає 5 167 604 тис. грн. Балансова вартiсть основних засобiв
емiтента станом на 31.12.2016 року складає 4 325 770 тис. грн.Рiвень зносу основних засобiв
емiтента станом на 31.12.2016 року становить 54,4%.Рiвень використання виробничих
потужностей - 100 %. Основнi засоби розташованi на територiї Житомирської областi. Протягом
звiтного перiоду значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не було. Протягом 2016
року Товариством вживались заходи з полiпшення та пiдтримання в робочому станi основних
засобiв, технiчного переоснащення енергетичних об'єктiв, модернiзацiї та реконструкцiї
обладнання.За рахунок коштiв iнвестицiйної програми протягом 2016 року були виконанi заходи
по будiвництву, реконструкцiї та модернiзацiї об'єктiв електричних мереж,
зниженню
нетехнiчних витрат електричної енергiї, впровадженню та розвитку автоматизованих систем
диспетчерсько-технологiчного керування (АСДТК), iнформацiйних технологiй, систем зв'язку,
модернiзацiї та закупiвлi колiсної технiки та iнших основних засобiв на загальну суму
109145тис.грн. На 2017 рiк в будiвництво, реконструкцiю та модернiзацiю об'єктiв електричних
мереж заплановано вкласти бiльш нiж 138 млн. грн. без ПДВ.
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" придiляє значну увагу вивченню та дотриманню законодавства в
областi охорони навколишнього природного середовища. Загальним екологiчним законодавчим
актом, який використовується компанiєю при виробничiй дiяльностi, є Закон України "Про
охорону навколишнього природного середовища".
В областi охорони атмосферного повiтря використовуються Закон України "Про охорону
атмосферного повiтря". Користування водними об'єктами регулюється Водним Кодексом
України. А Закон України "Про вiдходи" визначає права та обов'язки емiтента щодо поводження
з вiдходами. Крiм того, для оцiнки впливу на довкiлля та екологiчної експертизи при введенi в
дiю нових будiвель та споруд використовуються Закон України "Про екологiчну експертизу".
Витрати емiтента на охорону природи протягом 2016 року склали 121,3 тис. грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть компанiї виступають:
- зростання частки фiзично зношеного електричного обладнання та споруд;
- крадiжки елементiв електричних мереж.
Макроекономiчними факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть Емiтента є:
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi (зниження темпiв економiчного
розвитку, зростання iнфляцiї);
- зростання податкового навантаження;
- недосконалiсть галузевого законодавства;
- форс-мажорнi обставини.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Iнформацiя про факти виплати емiтентом, його вiдокремленими пiдроздiлами, дочiрнiми
пiдприємствами протягом звiтного року штрафних санкцiй.
За звiтний перiод було сплачено штрафних сакцiй на загальну суму 64,5 тис. грн., в тому числi:
1. штрафи за порушення господарських договорiв: 34,0 тис. грн.
2. штрафи по платежах в бюджет: 30,5 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залучення фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть,
iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю, шляхом
використання банкiвських кредитiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду
та очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих доручень вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента: Товариство створено з метою забезпечення
електричною енергiєю споживачiв Житомирської областi: як юридичних, так i фiзичних осiб,
тому дiяльнiсть емiтента є перспективною. Як i в попереднiх роках, дяльнiсть Товариства буде
направлена на досягнення позитивного фiнансового результату вiд дiяльностi, 100% розрахунки
за куповану електроенергiю на оптовому ринку електроенергiї, отримання 100 % оплати за
вiдпущену споживачам електроенергiю, пiдтримання витрат електроенергiї на всiх рiвнях її
споживання на рiвнi нормативiв, виконання iнвестицiйної порграми. Товариство займається
експлуатацiєю та ремонтом електричних мереж та пiдстанцiй, будiвництвом нових
енергооб'єктiв. Збут електроенергiї здiйснюється методом прямих поставок юридичним та
фiзичним споживачам областi на основi договiрних вiдносин. Iнвестицiйною програмою ПАТ
"ЕК "Житомиробленерго" на 2017 рiк передбаченi заходи щодо будiвництва, модернiзацiї та

реконструкцiї електричних мереж та обладнання та iншi заходи на загальну суму 138 млн. грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Науково-дослiдна робота протягом звiтного року не проводилась.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Процеси або процедури досудового врегулювання спору, що включають вимоги на суму 10 або
бiльше вiдсоткiв сумарних активiв чи сумарного обсягу реалiзацiї емiтента, у яких учасником
виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли, члени наглядової ради чи
виконавчого органу, iншi посадовi особи емiтента та якi стосуються господарської або
фiнансової дiяльностi емiтента не порушувалися. Емiтент не брав участi одночасно у декiлькох
судових спорах чи процедурах досудового врегулювання спорiв, якi не досягають розмiру
вимог, встановлених вище, але якi в сукупностi включають вимоги на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв сумарних активiв чи сумарного обсягу реалiзацiї емiтента.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента
Суттєвих змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента за звiтний рiк не вiдбулось.
За 2016 рiк зусиллями Правлiння i трудового колективу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
вдалося досягти зменшення дебiторської заборгованостi пiдприємств житлово-комунального
господарства за спожиту електроенергiю. Пiдприємства житлово-комунального господарства не
тiльки 100% розрахувались за спожиту електроенергiю звiтного року, а також здiйснили
погашення боргiв минулих рокiв на 2,5 млн. грн.
Незважаючи на високий рiвень розрахункiв, за 2016 рiк дебiторська заборгованiсть за спожиту
електроенергiю збiльшилась на 26,6 млн. грн., порiвняно з 2015 роком та склала станом на
01.01.2017 року 103,6 млн. грн. Збiльшення заборгованостi вiдбулося в основному за рахунок
росту заборгованостi побутових споживачiв, що обумовлюється неодноразовим пiдвищенням на
державному рiвнi тарифу на електроенергiю для населення.
Заборгованiсть споживачiв (передусiм пiдприємств житлово-комунального господарства)
негативно впливає на фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок
на
періоду
кінець

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок
на
періоду
кінець

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на початок
на
періоду
кінець

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

1 996
19 862
361
50 706

періоду
4 325 77
0
4 211 58
5
4 133
36 453
933
72 666

0

0

2 260 703
2 187 778

0
0
0
0
0
0

періоду
0

0

2 260 703

0

0

2 187 778

0
0
0
0

0
0
0
0

1 996
19 862
361
50 706

періоду
4 325 77
0
4 211 58
5
4 133
36 453
933
72 666

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 325 77
4 325 77
2 260 703
0
0
2 260 703
0
0
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. становила 9 493 374 тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 р. становила 4 325 770 тис. грн. Змiн
у методах амортизацiї i не вiдбувалось. Рiвень використання
виробничих потужностей - 100%. Рiвень зносу основних засобiв
емiтента станом на 31.12.2016р. склав 54,4%. Знос вiдображається у
звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi
прямолiнiйного методу з використанням норм зносу, що визначаються
виходячи з передбачуваного термiну служби кожної одиницi основних
засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за рахунок
власних коштiв починається з моменту, коли вiдповiдний актив
введений в експлуатацiю.
Для розрахунку зносу використовуються наступнi термiни
використання:
Групи основних засобiв
Термiн
корисного
використання
Рiчна норма амортизацiї
Будiвлi
40 рокiв
2.5%
Передавальне обладнання
25 - 30 рокiв
4.5% - 3,3%
Офiсне обладнання
4 -10 рокiв
25% - 10%
Транспортнi засоби
8-12 рокiв
12,5% - 8,3%
Iншi
4 - 20 рокiв
25% - 5%
Станом на 01 квiтня 2016 року основнi засоби оцiненi незалежною
професiйною компанiєю - оцiнювачем ТОВ ЕА"УКРКОНСАЛТ", з
використанням ринкової вартостi або амортизованої вартостi
замiщення щодо тих виробничих активiв, для яких не iснує активного
ринку. Власнi основнi засоби балансовою вартiстю 301`737 тис. грн.
були закладенi як забезпечення банкiвських кредитiв.Лiквiдацiйна
вартiсть основних засобiв Компанiї прирiвнюється до нуля, тому що
Компанiя буде використовувати активи до кiнця їхнього фiзичного
iснування.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
3 664 119
1 992 943
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
30 600
30 600
Скоригований статутний капітал
30 600
30 600
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента проводиться згiдно Методичних
Опис
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств
схваленими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17
листопада 2004 р. № 485.
Висновок

Чистi активи перевищують статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам Цивiльного
Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку
Вiдновлювальна кредитна лiнiя
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
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)
482 638

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

28.09.2016
09.11.2016
X

237 920
244 718
5 481

11
13
X

27.09.2019
01.02.2021
X

X

5 481

X

X

21.02.2008

5 481

17

26.09.2017

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

8 883

X

X

X

126

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
893 341
X
X
X
1 390 469
X
X
Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за
фiнансовими iнвестицiями вiдсутнi.

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

Основні
види
продукції
2
Постачання
електроенергi
ї

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

у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до всієї
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
виробленої
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
продукції
од.вим.)
продукції
5
6
7
8
0
2 061 120 тис. кВт/год
2361803
95

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

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

2
3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
68,17
5,66
17,08
7,73

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
24.03.2016

3
2 200 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
2 590 788

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
84,9

Опис:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22)
прийнято рiшення попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 2 200 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 84,9 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 120948822 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 111 656 311
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 653 311 штук. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук.
2
24.03.2016
2 200 000
2 590 788
84,9
Опис:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 24.03.2016 року (Протокол №22)
прийнято рiшення попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" перед особою граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 2 200 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 84,9 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 120948822 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 111 656 311
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 653 311 штук. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
27.09.2016

3
450 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
2 590 788

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
17,37

Опис:
27.09.2016 року Наглядовою радою ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (протокол засiдання Наглядової ради вiд
27.09.2016р.) прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - укладення з АТ "Ощадбанк"
Договору застави майнових прав. Предметом правочину є застава майнових прав. Ринкова вартiсть майна (послуг), що
є предметом правочину становить 450 000 тис.грн., без ПДВ. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить 2 590 788 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17,37%. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства
не визначенi.
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Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме:
Договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ПАТ
"КИЇВОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого
Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 26 000 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв)
доларiв США (згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 15.09.2016 року 100 доларiв США становить 2632,9976 грн.).
Таким чином, вартiсть договору складає 684579 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 26,42 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
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Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000
000 000,00 (один мiльярд) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується
виконання Товариством у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами
якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi

додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
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Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000
000 000,00 (один мiльярд) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується
виконання ПАТ "ЕК "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної
лiнiї, згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних
умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
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Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000
000 000,00 (один мiльярд) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується
виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї,
згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)

рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
6
15.09.2016
1 000 000
2 590 788
38,6
Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000
000 000,00 (один мiльярд) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується
виконання ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно
з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
7
15.09.2016
1 000 000
2 590 788
38,6
Опис:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 15.09.2016 року
(протокол №23) надано згоду на укладання Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"АЛЬФА-БАНК" Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких лiнiй електропередач та/або
трансформаторiв, тощо, загальною балансовою вартiстю станом на дату прийняття даного рiшення - не бiльше 1 000
000 000,00 (один мiльярд) гривень. У вiдповiдностi iз зазначеним Договором застави заставою забезпечується
виконання ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з
умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, складає 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень.
Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис.
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 38,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120974730
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -112850531 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111700831 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"проти" прийняття рiшення - 1149700 шт.
8
08.11.2016
383 559,81
2 590 788
14,8
Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 08.11.2016 року (протокол б/н вiд 08.11.2016 р.)
надано згоду на укладання Товариством iз ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме: Договору поруки, у
вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi
зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Наглядової ради
Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв
США (згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 2557,0654 грн.). Таким
чином, вартiсть договору складає 383559,81 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 14,8%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного
товариства не визначенi.
9
08.11.2016
383 559,81
2 590 788
14,8
Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 08.11.2016 року (протокол б/н вiд 08.11.2016 р.)
надано згоду на укладання Товариством iз ПАТ "АЛЬФА-БАНК" значного правочину, а саме: Договору поруки, у
вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" у повному обсязi
зобов'язань за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого Банк вiдкриє Боржнику вiдновлювану
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США, з
можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнi, доларах США та євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж по "01" лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi Додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї. Згаданi
додатковi угоди про надання траншiв у межах кредитної лiнiї укладаються без додаткового рiшення Наглядової ради
Товариства;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi, що не перевищує 13% (тринадцять вiдсоткiв) рiчних,
за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмiрi, що не перевищує 30% (тридцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в гривнi, та у розмiрi, що не перевищує 20% (двадцять вiдсоткiв)
рiчних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину складає 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв
США (згiдно офiцiйного курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 2557,0654 грн.). Таким
чином, вартiсть договору складає 383559,81 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 14,8 %.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного
товариства не визначенi.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
08.11.2016

3
230 135,89

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
2 590 788

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
8,88

Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 08.11.2016 року (протокол б/н вiд 08.11.2016 р.)
надано згоду на укладання Товариством iз ПАТ "АЛЬФА-БАНК" та ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"
правочину iз заiнтересованiстю, а саме: Договору про покладення боржником виконання обов'язку на iншу особу, у
вiдповiдностi з яким на Товариство буде покладено обов'язок виконати зобов'язання за Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року.
Заiнтересованою особою у вчиненнi ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" даного правочину є юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ:
33947089, мiсцезнаходження: Бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкiнська, буд.5-7/29, м. Київ, Київська область, 01004.
Ознаки заiнтересованостi у вчиненнi вказаного правочину: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та
виступає стороною Договору про покладення боржником виконання обов'язку на iншу особу.
Сума коштiв, що є предметом правочину складає 9 000 000,00 (дев'ять мiльйонiв) доларiв США (згiдно офiцiйного
курсу НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларiв США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, вартiсть договору
складає 230135,89 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 8,88 %.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстраці
ї випуску
1
21.02.200
8

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю
випуску

Обсяг
випуску
(грн)

Вид
забезпече
ння
(порука/с
трахуван
ня/гарант
ія)
4
порука

Найменування
поручителя, страховика,
гаранта

Код за
ЄДРПОУ

Сума
забезпе-ч
ення

2
3
5
6
7
№189-1/2/ 10000000
ПАТ "Готель "Прем'єр
21660999 10000000
08
0
Палац"
0
Облiгацiї Серiї В бездокументарнi(свiдоцтво 189-1/2/08 видане ДКЦПФР 21 лютого 2008
року) випускались з додатковим забезпеченням.
Емiтентом укладено Договiр поруки з Публiчним акцiонерним товариством "Готель
"Прем'єр Палац" вiд 25.12.2007р. про забезпечення випуску облiгацiй ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго", який передбачає укладення договорiв поруки мiж власниками
облiгацiй та ПАТ Готель "Прем'єр Палац". Згiдно цього договору ПАТ "Готель "Прем'єр
Палац" зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй ПАТ "ЕК
"Житомиробленерго", випущених на суму 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00
копiйок) та в повному обсязi вiдповiдати за виконання ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме:
- виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в
Проспектi емiсiї облiгацiй;
- виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в
Проспектi емiсiї облiгацiй;
- виплату вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки, визначенi в
Проспектi емiсiї облiгацiй.
Договiр поруки, укладений мiж емiтентом та ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"
(поручителем), дiє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором.
Власник облiгацiй набуває права вимоги до поручителя пiсля закiнчення 5 (п'яти) робочих

днiв з моменту повного або часткового невиконання емiтентом перерахованих вище
зобов'язань за облiгацiями перед власником облiгацiй. У разi часткового невиконання
емiтентом своїх зобов'язань за облiгацiями власник облiгацiй вправi вимагати вiд
поручителя виконання зобов'язань за договором поруки лише в частинi невиконаних
емiтентом зобов'язань за облiгацiями. Факт невиконання емiтентом своїх зобов'язань за
облiгацiями перед власником повинен бути засвiдчений у встановленому законодавством
порядку, з пред'явленням вiдповiдного документа поручителю (у разi невиплати
вiдсоткового доходу та/або номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку та
строки визначенi в цьому Проспектi, - вiдповiдь емiтента/платiжного агента, що
пiдтверджує факт невиплати, на вiдповiдне письмове звернення власника; у разi
невиплати вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки визначенi в цьому
Проспектi - вiдповiдь емiтента/андеррайтера, що пiдтверджує факт невиплати, на
вiдповiдне письмове звернення власника). У разi звернення власника облiгацiй до
поручителя з вимогою про виконання зобов'язань, вiн повинен також пiдтвердити право
власностi на облiгацiї у встановленому законодавством порядку, та/або пiдтвердити факт
перерахування облiгацiй на емiсiйний рахунок емiтента в депозитарiї у разi погашення
облiгацiй або їх викупу емiтентом. Поручитель зобов'язаний виконати свої зобов'язання за
облiгацiями не пiзнiше нiж на 21 (двадцять перший) робочий день з моменту належного
письмового звернення до нього власника облiгацiй (включаючи день звернення). Пiд час
розмiщення договiр поруки буде укладатись одночасно з договорами купiвлi-продажу
облiгацiй. Якщо власник облiгацiй придбав їх на вторинному ринку, то для укладення
договору поруки вiн може звернутися до ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" (код ЄДРПОУ
21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва
13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченкiвською районною
державною адмiнiстрацiєю м. Києва №10741050001000988, мiсцезнаходження - 01004, м.
Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкiнська, 5-7/29), яке зобов'язане укласти вiдповiдний
договiр поруки. Вiдносини контролю мiж емiтентом та поручителем вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
25.01.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
26.01.2016

24.03.2016
15.09.2016

25.03.2016
16.09.2016

27.09.2016

28.09.2016

10.10.2016
10.10.2016
08.11.2016

11.10.2016
12.10.2016
09.11.2016

08.11.2016

09.11.2016

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
2
1
2
2015
2
1
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
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)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Інше
(запишіть)

Основна причина скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийняття рiшень про схвалення/надання згоди на укладення договорiв з
ПАТ "Альфа-Банк" .

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
7
7
0
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 51
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
нi
Інше (запишіть)
нi
Інформація щодо
компетентності та

Ні
X
X
X
X

ефективності
комітетів
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
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.03.2016 року прийнято рiшення:
"Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради
Інше
Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з
(запишіть)
Головою та членами Наглядової ради Товариства" та "Затвердити
кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу
оплати дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради.".
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям
професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти,
професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та
X
iнших характеристик, необхiдних для виконання обов'язкiв
передбачених Законом, Статутом та цим Положенням про
Наглядову раду.
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X

строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
-

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

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)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його

оприлюднено: На офiцiйному сайтi ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" оприлюднено iнформацiю
щодо прийняття товариством Кодексу корпоративного управлiння (уповноваженими органами
товариства не затверджувався Кодекс корпоративного управлiння)
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
уповноваженими органами товариства не затверджувався Кодекс корпоративного управлiння

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне

регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВ "Партнерське товариство
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"АКо"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
31911511
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Днiпропетровськ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Богомаза, буд.188-В, кв.31
аудитора
2906, 23.04.2002
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
2016
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ "Партнерське товариство
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"АКо"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
31911511
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Днiпропетровськ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Богомаза, буд.188-В, кв.31
аудитора
2906, 23.04.2002
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго" та
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"
Код ЄДРПОУ 22048622
Мiсцезнаходження
вул. Пушкiнська, буд. 32/8, м. Житомир, Житомирська
обл., 10008
Дата державної реєстрацiї - 20 грудня 1999 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" (далi - Компанiя), що
додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2016
року i звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни у власному капiталi та
звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
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 суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства
"Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" станом на 31 грудня 2016
року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 34 до фiнансової
звiтностi, в якiй зазначається, що Компанiя веде свою дiяльнiсть в умовах
полiтичної та економiчної кризи. Цi умови вказують на iснування
невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ця фiнансова звiтнiсть не включає
коригування, якi б виникли, якби Компанiя не могла продовжувати свою
дiяльнiсть в майбутньому. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони
стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Житомир, Україна
24 лютого 2017 року
Олександр О. Довженко
Аудитор / Генеральний директор
Сертифiкат аудитора серiя А № 003427, вiд 28 травня 1998 року
Подовжено термiн дiї до 28 травня 2017 року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо", код
за ЄДРПОУ 31911511, зареєстроване 21 березня 2002 року виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської ради, номер запису 1 224 120 0000 014472,
свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 413175.
Вул. Богомаза, буд. 188-В, кв. 31, м. Днiпропетровськ, 49135, тел./факс (0562)

31-69-19.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають
аудиторськi послуги, № 2906 вiд 23 квiтня 2002 року. Термiн чинностi Свiдоцтва
продовжено до 23 лютого 2022 року.
Свiдоцтво про проходження контролю якостi № 0256, видане згiдно рiшення
АПУ вiд 05.07.2012 № 252/4

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

22048622

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 3583
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

1810136600
234
35.13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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

399
8 201
( 7 802 )
0
2 260 703
4 188 599
( 1 927 896 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 036
8 498
( 7 462 )
0
4 325 770
9 493 374
( 5 167 604 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

184 398
5 816
0
0
0

211 998
6 826
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

2 451 316

4 545 630

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

21 041
20 976
0
49
16
0
0
0

31 859
26 808
1 331
3 706
14
0
0
0

1125

64 208

87 041

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

864
5 534
5 478
0
0
2 507
0
40 494
2
40 492
0
0

1 099
7 279
6 939
0
0
251 909
0
129 771
1
129 770
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
134 648

0
0
0
0
0
508 958

1200

0

0

1300

2 585 964

5 054 588

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
1 245 608
98 491
0
0
0
611 964
(0)
(0)
0

30 600
0
2 820 635
98 491
0
0
0
714 393
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

1 986 663

3 664 119

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

200 318
0
0
5 603
0
0
0
0
0

539 473
0
482 638
5 607
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
205 921

0
0
0
0
0
0
0
1 027 718

1600
1605

210 006
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
7 195
14 920
0
214
9 647
120 188
8 958
0
0
22 252
0
0
0
393 380

0
9 305
8 883
0
2 107
10 365
292 361
9 591
0
0
30 139
0
0
0
362 751

1700

0

0

1800
1900

0
2 585 964

0
5 054 588

Керівник

Шекета Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталiя Гурiївна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

22048622

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
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
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати 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

2 474 901

1 922 216

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 378 505 )
(0)

( 1 799 686 )
(0)

2090

96 396

122 530

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
63 313

0
0
0
25 615

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 70 660 )
(0)
( 17 325 )

( 44 014 )
(0)
( 13 571 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

71 724

90 560

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

82 937
0
0
( 157 751 )
(0)
( 9 065 )
0

4 416
0
0
( 100 832 )
(0)
( 805 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 12 155 )
1 593

( 6 661 )
22 272

2305

0

0

2350

0

15 611

2355

( 10 562 )

(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

3
1 703 628
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
1 703 628

0
0

(0)

(0)

1 703 628
1 693 066

0
15 611

Код
рядка

За звітний
період

Стаття

Назва статті

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
139 392
Витрати на оплату праці
2505
347 038
Відрахування на соціальні заходи
2510
73 282
Амортизація
2515
190 343
Інші операційні витрати
2520
33 350
Разом
2550
783 405
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
122 398 540
122 398 540

За аналогічний
період
попереднього
року
4
103 328
224 227
72 772
114 160
31 394
545 881
За аналогічний
період
попереднього
року
4
122 398 540
122 398 540

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

-0,086290

0,127540

2615

-0,086290

0,127540

2650

0,00

0,00

Керівник

Шекета Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталiя Гурiївна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Енергопостачальна компанiя
"Житомиробленерго"

Дата

КОДИ
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за ЄДРПОУ

22048622

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

3 139 852
0
0
3 965
0
0
159

1 545 095
427
0
4 686
0
778 863
1 066

3025

1 868

586

3035
3040
3045
3050
3055
3095

7 964
1 030
0
0
0
13 934

5 542
933
0
0
0
58 704

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 247 335 )
( 255 353 )
( 65 042 )
( 215 068 )
( 26 124 )

( 1 768 854 )
( 179 011 )
( 84 098 )
( 126 013 )
( 2 590 )

3117

( 118 712 )

( 81 649 )

3118

( 70 232 )

( 41 774 )

3135
3140
3145

(0)
( 1 495 )
(0)

(0)
( 2 022 )
(9)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 254 886 )
129 593

(0)
( 63 560 )
172 335

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

75 083
1 623

0
26

3215
3220
3225
3230

7 817
0
0
0

2 254
0
0
0

3235

0

0

3250

469

0

3255
3260
3270
3275

( 112 369 )
( 202 710 )
(0)
(0)

( 21 083 )
( 93 575 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-230 087

(0)
-112 378

3300
3305

0
456 787

0
0

3310

0

0

3340

168

15

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 226 728 )
( 15 207 )
( 25 206 )
(0)

(0)
( 2 906 )
( 25 530 )
( 22 275 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 43 )
189 771
89 277
40 494
0
129 771

(0)
-50 696
9 261
31 233
0
40 494

Керівник

Шекета Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Хойда Наталiя Гурiївна
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Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
30 600
0

4
1 245 608
0

5
98 491
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
618 244
0

4010
4090
4095

0
0
30 600

0
0
1 245 608

0
0
98 491

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

1 703 628

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
1 992 943
0

-6 280
0
611 964

0
0
0

0
0
0

-6 280
0
1 986 663

0

-10 562

0

0

-10 562

0

0

0

0

0

1 703 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-15 610

0
0

0
0

0
-15 610

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-128 601
0

0
0

0
0

128 601
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
30 600

1 575 027
2 820 635

0
98 491

0
0

102 429
714 393

0
0

0
0

1 677 456
3 664 119
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.
1.
Загальна iнформацiя
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго"
(далi - Компанiя або Житомиробленерго) зареєстроване згiдно з чинним законодавством
України. Спочатку, Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим
акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України згiдно з Указом Президента
України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 04
квiтня 1995 року. У квiтнi 2001 року Фонд державного майна України провiв тендер iз продажу
контрольного пакета акцiй Компанiї. У результатi тендеру кiнцевим власником, контролюючим
Житомиробленерго стала компанiя VS Energy International NV (Нiдерланди).У березнi 2011, у
зв'язку зi змiною назви, Компанiя була перереєстрована як Публiчне Акцiонерне Товариство
"Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Основною дiяльнiстю Компанiї є передача i поставка електроенергiї фiзичним та
юридичним особам в Житомирськiй областi України. Крiм цього, Компанiя надає послуги з
транзиту електроенергiї незалежним постачальникам. Компанiя отримала лiцензiї Нацiональної
комiсiї регулювання електроенергетики України ("НКРЕ") на постачання електроенергiї за
регульованим тарифом та на передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами
вiд 14 квiтня 2011 року. Цi лiцензiї виданi на необмежений термiн.
Юридична адреса Компанiї: вул. Пушкiнська, 32/8, м. Житомир, 10008, Україна.
2.
Основнi положення облiкової полiтики
2.1.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ").
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною
вартiстю, за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, доступних для продажу, якi
оцiнюються за переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно. Фiнансова звiтнiсть
представлена в тисячах гривень, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано
iнше.
У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
2.3.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, мiстять програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на
придбання i впровадження цього програмного забезпечення. Капiталiзоване програмне
забезпечення рiвномiрно амортизується протягом очiкуваного термiну корисного використання,
який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї протягом термiну дiї.
2.4.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка основних засобiв здiйснюється з
достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво не
вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв,
аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коригуються, якщо це необхiдно.
Якщо об'єкти основних засобiв включають основнi частини, що мають рiзнi термiни корисного
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.
Компанiя має у власностi двi земельнi дiлянки, на яких розташованi виробничi бази. На земельнi

дiлянки пiд виробничими базами та енергооб'єктами напругою 110/35 кВ є державнi акти на
постiйне землекористування. Компанiя сплачує податок за користування земельними дiлянками
вiдповiдно до вимог ПКУ.
Земельнi дiлянки пiд об'єктами електропостачання напругою 10кВ використовуються згiдно
договорiв оренди з органами мiсцевого самоврядування та райдержадмiнiстрацiями. Орендна
плата в середньому становить 10% вiд нормативної грошової вартостi землi, визначеної
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Витрати на капiталiзацiю включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних
засобiв, що продовжують термiн корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їх здатнiсть
генерувати дохiд. Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому
вони були понесенi.
Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина вартостi даного активу.
Знос вiдображається у звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi прямолiнiйного
методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного термiну
служби кожної одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за
рахунок власних коштiв починається з моменту, коли вiдповiдний актив введений в
експлуатацiю.
Прибутки або збитки, що виникають при вибуттi активу, визначаються як рiзниця мiж виручкою
вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та
збитки.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв6 побудованих, реконструйованих лiнiях
електропередач, ЗТП, ЩТП, КТП та автотранспорту не бiльша 1% вiд первинної вартостi об'єкта
ОЗ, лiквiдацiйна вартiсть iнших об'єктiв ОЗ визначається комiсiєю.
2.5.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних
рахунках в банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни
вартостi. Щодо грошових коштiв на звiтнi дати вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження.
2.6.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистої вартiстю
реалiзацiї. Запаси списуються за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
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.
2.7. Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою,
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
2.8.
Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично об?рунтованою. У разi виплати
остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на
загальних зборах.
2.9.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi
на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою
вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за вiдповiдний перiод.
2.10.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
яке виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення

зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка
суми такого зобов'язання. Згiдно результатiв iнвентаризацiї днiв невикористаних вiдпусток
станом на 31.12.2016 року заборгованiсть по невикористаних вiдпустках становить 93 792 днi,
сума виплат персоналу становить 25 919,5 тис. грн., ЄСВ (22%) становить 5 401,5 тис. грн.,
загальна сума - 31 321,0 тис. грн.
2.11.
Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за
сумою, передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для
розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей
фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку за ставкою 18%.
2.12.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї визнається за
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi
вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Сума доходу визначається на 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.
2.13.
Процентний дохiд
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, процентний
дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
2.14. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками.
Фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
2.16.
Сегменти
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя купує
електроенергiю у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї
здiйснюються на територiї Українi.
3.
Основнi засоби
Первiсна вартiсть Земля Будiвлi
Передавальне обладнання Офiсне
обладнання
Транспортнi засоби Iншi Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом
31.12.2015 361
168 301
3 753 990
7 168 145 054
92 886 25 115 4 192 875
Надходження
3 896 123 508
1 295 41
18 902 44 417 192 059
Вибуття
(289) (297) (51) (4 023) (843)
(5 503)
Дооцiнка
572
278 332
4 208 296
4 261 71 2587
85 180
5 389 228
Уцiнка
(18 413)
(9 239 971) (815) (473) (15 613)
(275 285)
Рекласифiкацiя
16
(16)
31.12.2016 933
431 827
7 845 526
11 874 953 186
180 496
69 532 9 493
374
Знос та знецiнення
31.12.2015
(12 356)
(1 742 996) (5 172) (125 192)
(42 180)
(1 927
896)
Амортизацiя за рiк
(7 999) (149 849)
(2 001) (17 640)
(12 681)
(190

170)
Вибуття зносу
24
125
40
2867 462
3 518
Дооцiнка
(21 087)
(2 302 053) (1 264) (777 179)
(58 516)
(3 160
099)
Уцiнка
2 225 98 666 656
411
5 085
107 043
Рекласифiкацiя
(8)
8
31.12.2016
(39 193)
(4 096 107) (7 749) (916 733)
(107 822)
(5 167
604)
Станом на 01 квiтня 2016 року основнi засоби оцiненi незалежною професiйною
компанiєю - оцiнювачем ТОВ ЕА"УКРКОНСАЛТ" ( код ЄДРПОУ 31502604, м. Одеса, Україна),
з використанням ринкової вартостi або амортизованої вартостi
замiщення щодо тих
виробничих активiв, для яких не iснує активного ринку.
Грошi та їх еквiваленти
3.

Грошi та їх еквiваленти

31.12.2016
Рахунки в банках
40 442
Короткостроковi депозити
50
Грошовi кошти в касi
2

4.

31.12.2015
769
1
1

Запаси

31.12.2016
31.12.2015
Матерiали
для
передавального
обладнання
6 756
Запаснi
частини
до
виробничого
обладнання
5 541
Паливо
2 231
Будiвельнi матерiали
5 848
Товари
16
Iншi запаси
652
5.

129

17

475

4

868
3 942
141
14
5 419

Зареєстрований (пайовий)капiтал

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений 30 600 тис. грн. - простi
акцiї 122 399 шт. , номiнальна вартiсть 0,25 грн.

Голова Правлiння
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

О.М.Шекета

Головний бухгалтер

Н.Г.Хойда

