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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2017 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 22048622 

4. Місцезнаходження 

 10008 м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44 

6. Електронна поштова адреса 

 kanc@co.ztoe.com.ua 

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці www.ztoe.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 

здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо)  



20. 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)  

21. Примітки: 

1. Вiдомостi щодо участi  емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в зв'язку з тим, що 

протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.  

 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з тим, що 

посада "корпоративний секретар" не передбачена штатним розкладом. Вiдповiднi функцiї 

виконує вiддiл фiнансово-корпоративного управлiння. 

 

3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня в зв'язку з тим, що iншi цiннi 

папери вiдсутнi. 

 

4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що похiднi цiннi 

папери вiдсутнi. 

 

5. Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

6. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що емiтентом не здiйснювався 

випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

7. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня у зв'язку тим, що такi рiшення емiтентом не 

приймались. 

 

8. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

вiдстуня  у зв'язку тим, що такi рiшення емiтентом не приймались.



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) 

 3701 

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.Вищий орган 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 в 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) дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Постачання електричної енергiї 

за регульованим тарифом 

Серiя АГ 

№500314 

11.05.2011 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

Передача електричної енергiї 

мiсцевими (локальними) 

електричними мережами 

Серiя АГ 

№500313 

11.05.2011 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв, небезпечних 

вантажiв, багажу автомобiльним 

транспортом 

Серiя АЕ 

№268162 

04.12.2013 Державна iнспекцiя України з 

безпеки на наземному 

транспортi 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
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. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї Голови Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.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. 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 

 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. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно 

рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) 

обрано на посаду члена Правлiння Товариства. 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 

 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. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 26.06.2015 р. 

(Протокол № 15) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  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 шести рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго". 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно 

рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) 

обрано на посаду члена Правлiння Товариства. 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 

 з 01.04.2014 р. - директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згiдно 

рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) 

обрано на посаду члена Правлiння Товариства. 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) 

 26 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" директор департаменту електричних 

станцiй 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.  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 

 Баженова Анастасiя Анатолiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1989 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 10 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Юрисконсульт ТОВ "Укрправо" 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 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) 

 30 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перший Вiце-Президент ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 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) 

 41 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 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 

 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) 

 39 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу операцiйного контролю ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

 Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017р. (Протокол 

б/н вiд 07.04.17 р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї - Азарову Iрину Олегiвну. 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.Згiдно 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року 

(Протокол № 22) обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини.  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) 

 16 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Завiдувач  канцелярiї ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом Ревiзiйної комiсiї. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  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) 

 22 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу аудиту та контролю за розрахунками споживачiв ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом Ревiзiйної комiсiї. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  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) 

 30 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник управлiння фiзичного захисту та охорони ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл 

Україна". 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 24.03.2016 року (Протокол № 22) обрано членом Ревiзiйної комiсiї. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 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. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України.Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд  16.07.2015 р. 

(Протокол №20) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 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) 

 42 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 20015р.-ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна" Президент. 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 



законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"; Наглядовою радою ПАТ 

"ЕК"Житомиробленнерго" (Протокол вiд 07.04.2017 р.) прийнято рiшення про обрання Лавренка 

Миколи Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 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) 

 18 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна"  директор виробничого департаменту. 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", Наглядовою радою ПАТ 

"ЕК"Житомиробленнерго" (Протокол вiд 07.04.2017 р.) прийнято рiшення про обрання Санченка 

Юрiя Миколайовича Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 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) 

 44 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 ПАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" директор департаменту технiчної 

полiтики 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. Посадова особа є акцiонером Товариства. Згiдно рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 07.04.2017 року (Протокол № 24) обрано 

членом Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 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 

 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) 

 37 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтрнейшнл Україна"  директор економiчного департаменту. 

8. Опис 

 Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки, якi вiдносяться до 

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

законодавства України. 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". У зв'язку з обранням Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" Азарової Iрини Олегiвни вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї 

Товариства вiд 07.04.2017р. (Протокол б/н вiд 07.04.17 р.), припинено повноваження Федорко 

Анастасiї Миколаївни як Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 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. 

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 



 30370711 

4. Місцезнаходження 

 04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 2092 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 279 66 51 (044) 279 13 22 

8. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  надає Емiтенту 

послуги 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. 

 

 

 

 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20064500 

4. Місцезнаходження 

 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ 581146 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 05.04.2011 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 490 57 88 (044) 490 57 89 

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

 Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" надає послуги з 

внесення цiнних паперiв Емiтента до бiржевого списку, бiржевого реєстру вiдповiдного рiвня 

лiстингу та iншi послуги, передбаченi укладеним мiж Емiтентом та Бiржею договором. 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 



3. Код за ЄДРПОУ 

 31810610 

4. Місцезнаходження 

 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ 263431 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 494 43 73 (044) 494 43 73 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя" надає 

послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв ПАТ "ЕК 

"житомиробленерго", зберiгання та облiку цiнних паперiв Емiтента на рахунках власникiв 

iменних цiнних паперiв. 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 33262696 

4. Місцезнаходження 

 03680, Україна, м. Київ, вул.Горького, 172, оф.1014 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 3 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 12.04.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 362 90 84 (044) 362 90 84 

8. Вид діяльності 

 Уповноважене рейтингове агенство 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"  надає 

послуги з визначення рiвня кредитного рейтингу ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та цiнних 

паперiв Емiтента (iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї В) 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 31911511 

4. Місцезнаходження 

 49135, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул.Богомаза, 188-В, кв.31 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 2906 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 23.04.2002 



7. Міжміський код та телефон/факс 

 (0562) 31 69 19 (056) 372 21 40 

8. Вид діяльності 

 Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо" надає 

Емiтенту аудиторськi послуги. 

 

1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 23510137 

4. Місцезнаходження 

 01032, Україна, - р-н, м.Київ, бульвар Шевченка, 37/122 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ№594446 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 20.01.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 492 18 18 (044) 492 18 18 

8. Вид діяльності 

 послуги iз страхування 

9. Опис 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"  надає Емiтенту 

послуги iз страхування. 

 

1. Найменування 

 ПРАТ "СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 33908322 

4. Місцезнаходження 

 03056, Україна, м.Київ, вул. Борщагiвська,154 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ198587 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 21.02.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 502 67 37 (044) 502 67 37 

8. Вид діяльності 

 послуги iз страхування 

9. Опис 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"  надає 

Емiтенту послуги iз страхування. 

 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 №529/1/10 ДКЦПФР UA4000077481 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 12239854

0 

30599635 100 

Опис 

Акцiї ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" знаходяться в бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi 

цiннi папери".  

 

Цiннi папери не перебувають в обiгу за межами України.  

 

Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.  

 

 

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуван

ня органу, 

що 

зареєстрував 

випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу за 

звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21.02.2008 189-1/2/08 ДКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокумента

рні іменні 

100000000 22 згiдно з 

проспектом 

емiсiї 

300249 26.09.2017 

Опис 
Облiгацiї серiї В ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (другий рiвень 

лiстингу). Цiннi папери не перебувають в обiгу за межами України. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було. 

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 478825 X X 

у тому числі:  

Кредит банку 28.09.2016 236041 11 27.09.2019 

Вiдновлювальна кредитна лiнiя 09.11.2016 242784 13 01.02.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 5481 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 5481 X X 

Облiгацiї серiї В 21.02.2008 5481 22 26.09.2017 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 569781 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 386 X X 

Інші зобов'язання X 377982 X X 

Усього зобов'язань X 1432455 X X 

Опис Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за 

сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за 

фiнансовими iнвестицiями вiдсутнi. 

 

 





2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Постачання 

електроенергi

ї 

0 0 0 594984 тис. кВт/год. 835299 96,5 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на купiвлю 

електроенергiї на Оптовому 

ринку електроенергії 

75,19 

4 Витрати на оплату працi та 

Єдиний соцiальний внесок 

11,89 

5 Амортизацiя 6,8 

 

 

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
(за звітний період) 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством 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 Товариством 

граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою 

Товариства. 

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

2 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 

рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: 

 

- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою 

граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою 

Товариства. 



 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.   

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

3 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, 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 ПАТ "СБЕРБАНК" граничною 

сукупною вартiстю кожного зi значних правочинiв  до 3 000 млн. грн. (враховуючи всi додатковi угоди, що можуть 

бути укладенi до таких правочинiв протягом дiї таких правочинiв), при обов'язковому попередньому погодженнi iз 

Наглядовою радою Товариства. 

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

4 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 3 000 млн. грн. за Договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р., укладеним мiж ПАТ "СБЕРБАНК"  та ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"  та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змiн у дiючий Договiр про 

вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. 

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 



 

5 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж ПАТ 

"СБЕРБАНК" та ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 

29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", ПАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 

№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну суму не бiльше нiж 3 000 млн. грн.  

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

6 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", за зобов'язаннями ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" перед ПАТ "СБЕРБАНК" за 

Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 25.05.2009р. граничною сукупною вартiстю не бiльше 3 000 

млн. грн. 

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

7 07.04.2017 3 000 000 5 054 588 59,35 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 07.04.2017 року (Протокол №24) 

попередньо надано згоду на внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за зобов'язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" перед ПАТ "СБЕРБАНК" за 

Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 3 000 

млн. грн. 

 

Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 5 054 588 тис. 

грн.  

 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 59,35 %. 

 



Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 970 501 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 

зборах - 112 542 639 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 111 719 851 штук. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 442 411  штук. 

 

 

X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстраці

ї випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю 

випуску 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид 

забезпече

ння 

(порука/ 

страхува

ння/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ страховика/ 

гаранта 

Код за 

ЄДРПОУ 

Сума 

забезпе-ч

ення 

1 2 3 4 5 6 7 

21.02.200

8 

№189-1/2/

08 

10000000

0 

порука ПАТ "Готель "Прем'єр 

Палац" 

21660999 10000000

0 

Опис 

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. 

 

 

 



КОДИ 

Дата 01.04.2017 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

Територія Житомирська область, Корольовський р-н за КОАТУУ 1810136600 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 3600 

Адреса, телефон: 10008 м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8, (0412) 40-20-59 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2017 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 036 918 

    первісна вартість 1001 8 498 8 508 

    накопичена амортизація 1002 ( 7 462 ) ( 7 590 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 4 325 770 4 346 073 

    первісна вартість 1011 9 493 374 9 565 741 

    знос 1012 ( 5 167 604 ) ( 5 219 668 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 211 998 240 427 

Відстрочені податкові активи 1045 6 826 6 826 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 4 545 630 4 594 244 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 31 859 30 933 

Виробничі запаси 1101 26 808 28 348 

Незавершене виробництво 1102 1 331 135 

Готова продукція 1103 3 706 2 441 

Товари 1104 14 9 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 87 041 120 951 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 099 7 625 

    з бюджетом 1135 7 279 201 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 6 939 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 251 909 258 501 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 129 771 170 683 

Готівка 1166 1 7 

Рахунки в банках 1167 129 770 170 676 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 508 958 588 894 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 5 054 588 5 183 138 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 600 30 600 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 820 635 2 786 919 

Додатковий капітал 1410 98 491 98 491 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 5 357 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 714 491 829 316 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 3 664 217 3 750 683 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 539 473 537 628 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 482 638 478 825 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 607 5 607 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 1 027 718 1 022 060 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 9 322 15 738 

    розрахунками з бюджетом 1620 8 768 30 180 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 2 107 1 973 

    розрахунками з оплати праці 1630 10 365 12 270 

    одержаними авансами 1635 292 361 306 387 

    розрахунками з учасниками 1640 9 591 9 389 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 30 139 34 458 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 362 653 410 395 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 5 054 588 5 183 138 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 06.04.2017 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2017 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 863 020 586 781 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 741 200 ) ( 528 706 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 121 820 58 075 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 14 246 25 674 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 17 695 ) ( 13 532 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 233 ) ( 4 820 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 115 138 65 397 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 10 902 1 354 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 14 626 ) ( 25 922 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 226 ) ( 665 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 111 188 40 164 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -26 581 -9 300 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 84 607 30 864 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -1 859 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1 859 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 86 466 30 864 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 25 907 25 308 

Витрати на оплату праці 2505 76 416 63 251 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 535 13 398 

Амортизація 2515 53 170 26 127 

Інші операційні витрати 2520 21 897 15 364 

Разом 2550 193 925 143 448 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 122 398 540 122 398 540 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 122 398 540 122 398 540 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,691240 0,252160 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,691240 0,252160 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 01.04.2017 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2017 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 666 523 479 518 

Повернення податків і зборів 3005 3 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 584 643 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 346 556 225 718 

Надходження від повернення авансів 3020 96 118 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 275 103 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 767 1 842 

Надходження від операційної оренди 3040 262 306 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 985 5 376 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 730 102 ) ( 541 454 ) 

Праці 3105 ( 59 086 ) ( 44 943 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16 280 ) ( 9 832 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 49 606 ) ( 36 531 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 33 026 ) ( 23 323 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 16 580 ) ( 13 208 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 904 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3 443 ) ( 8 652 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 160 630 72 212 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 89 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 4 459 1 348 

    дивідендів 3220 2 735 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 28 429 ) ( 13 601 ) 

    необоротних активів 3260 ( 84 313 ) ( 39 353 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -105 459 -51 606 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 12 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 202 ) ( 184 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 14 057 ) ( 4 337 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -14 259 -4 509 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 40 912 16 097 

Залишок коштів на початок року 3405 129 771 40 494 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 170 683 56 591 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 01.04.2017 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна 

компанiя "Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2017 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 30 600 2 820 635 98 491 0 714 393 0 0 3 664 119 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 98 0 0 98 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 30 600 2 820 635 98 491 0 714 491 0 0 3 664 217 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 84 607 0 0 84 607 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 1 859 0 0 0 0 0 1 859 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -35 575 0 5 357 30 218 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -33 716 0 5 357 114 825 0 0 86 466 

Залишок на кінець року  4300 30 600 2 786 919 98 491 5 357 829 316 0 0 3 750 683 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

 

за квiртал, що закiнчився 31 березня 2017 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"). Квартальна звiтнiсть є промiжною фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", що складається з комплекту фiнансової звiтностi за 

промiжний перiод (1 квартал 2017 року): 

 

- Стислий звiт про фiнансовий стан; 

 

- Стислий звiт про фiнансовi результати; 

 

- Стислий звiт про рух грошових коштiв; 

 

- Стислий звiт про власний капiтал; 

 

- Вибiрковi пояснювальнi Примiтки. 

 

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. 

 

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. 

 

    2.11. 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. 

 

     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. 

 

     2.15. 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 

 

31.12.2016 933 431827 7845526 11873 953186 180498 69 532

 9493374 

 

Надходження   456 8979 55 1878 1102 74310 86780 

 

Вибуття  (5) (1) (21) (888) (315) (13184) (14414) 

 

Дооцiнка         

 

Уцiнка         

 

Рекласифiкацiя         

 

31.03.2017 933 432278 7854504 11907 954176 181285 130658

 9565741 

 

Знос та знецiнення         

 

31.12.2016  (39193) (4096107) (7749) (916733) (107822) 



 (5167604) 

 

Амортизацiя за квартал  (2387) (43526) (624) (2845) (3660)  (53042) 

 

Вибуття зносу    18 735 224  978 

 

Дооцiнка         

 

Уцiнка         

 

Рекласифiкацiя         

 

31.03.2017  (41580) (4139633) (8355) (918843) (111257) 

 (5219668) 

 

Чиста балансова вартiсть 31.03.2017 933 390698 3714872 3552 35333 70027

 130658 4346073 

 

        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. 

 

 

 

4. 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                                                                                                     

О.М.Шекета 

 

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                 

Н.Г.Хойда 



КОДИ 

Дата 06.04.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" 
за ЄДРПОУ 21660999 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування 
за КВЕД 55.10 

Середня кількість працівників: 483 

Адреса, телефон: 01004 м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, будинок,  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2017 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 311 237 

    первісна вартість 1001 1 993 2 035 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 682 ) ( 1 798 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 776 760 

Основні засоби 1010 370 229 355 326 

    первісна вартість 1011 1 156 973 1 157 206 

    знос 1012 ( 786 744 ) ( 801 880 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 77 949 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 96 636 

Усього за розділом I 1095 449 361 356 959 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 13 234 13 258 

Виробничі запаси 1101 7 709 7 756 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 5 525 5 502 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 105 351 104 350 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 9 812 8 905 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 151 3 698 

    з бюджетом 1135 41 48 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 15 15 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 50 46 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 16 700 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 89 315 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 221 2 565 

Готівка 1166 37 45 

Рахунки в банках 1167 2 103 298 

Витрати майбутніх періодів 1170 507 629 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 280 328 

Усього за розділом II 1195 133 647 239 842 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 583 008 596 801 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366 700 366 700 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 487 804 487 804 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 636 1 636 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 994 638 -1 981 742 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -1 138 498 -1 125 602 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1 495 497 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 1 495 497 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 1 483 683 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 11 706 10 290 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 577 4 510 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 486 483 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 694 1 493 

    одержаними авансами 1635 570 4 966 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 179 1 658 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 206 797 215 320 

Усього за розділом IІІ 1695 226 009 1 722 403 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 583 008 596 801 

 

Керівник    Бондарчук М.В. 

 

Головний бухгалтер   Бедiй Л.В. 



КОДИ 

Дата 01.04.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" 
за ЄДРПОУ 21660999 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2017 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 55 413 51 377 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 45 272 ) ( 40 701 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 10 141 10 676 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 14 772 54 620 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 109 ) ( 4 347 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5 001 ) ( 3 516 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 698 ) ( 197 089 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 13 105 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 139 656 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 4 10 



Інші доходи 2240 9 865 36 391 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 373 ) ( 765 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 9 705 ) ( 36 050 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 12 896 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 140 070 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 12 896 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 140 070 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12 896 -140 070 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9 647 8 645 

Витрати на оплату праці 2505 11 170 9 328 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 219 1 924 

Амортизація 2515 15 389 15 180 

Інші операційні витрати 2520 18 655 209 001 

Разом 2550 57 080 244 078 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 466 800 000 1 466 800 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 466 800 000 1 466 800 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,008790 -0,095490 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,008790 -0,095490 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Бондарчук М.В. 

 

Головний бухгалтер   Бедiй Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 


