
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 



 

 

Шановні акціонери! 
 

2014 рік видався нелегким і для енергетичної галузі, і для країни в цілому.  Адже  

наша держава нині перебуває у стані складних змін — економічних, політичних, суспільних.  
В умовах економічної кризи, воєнних 

дій на Сході країни та дефіциту 
енергоресурсів ПАТ “ЕК 
“ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО” з честю пройшло ще 

один рік випробувань. Завдяки високому 
професіоналізму і відповідальності фахівців 

ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО” вдалося 
забезпечити  безперебійне постачання 
електроенергії та зайняти лідируюче 

положення за  показниками діяльності серед 
енергопостачальних компаній холдингу. 

 
За минулий рік колективом компанії зроблено немало. А саме, запланована виробнича 

програма на 2014 рік по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню електричних 

мереж та інших основних засобів виконана  в необхідному обсязі, при цьому освоєно 
35,4млн. грн. Значною мірою допомогли забезпечувати надійне електропостачання 

споживачів кошти Інвестиційної програми. Виконані завдання затвердженої та скоригованої  
впродовж року НКРЕКП Інвестиційної програми із реконструкції ліній електричних мереж, 
встановлені прилади обліку нового покоління, заміни обладнання та інші заходи на загальну 

суму 93 млн. грн. Крім того вдалося досягнути зменшення технологічних витрат 
електроенергії на її транспортування в мережі. При нормативі 17,11% фактичні витрати 

становили 14,46% (економія склала 72,1 млн. кВт/год.). Зобов'язання з оплати за куповану 
на ОРЕ електроенергію в 2014 році виконані на 102,2 %. Зусиллям Правління та трудового 
колективу Товариства було досягнуто зменшення дебіторської заборгованості на 16 млн. 

грн. Вказані показники вдалось досягнути за рахунок проведення взаємозаліку відповідно 
до  Постанови КМУ від 29.01.2014 р. № 30  на загальну суму 64,6 млн. грн. 

 
ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО” не залишилось осторонь і в час, коли Україна 

перебуває в стані проведення антитерористичної операції на сході країни за збереження 
територіальної цілісності нашої держави. Товариством в 2014 році надано адресну допомогу 
військовим частинам та безпосередньо бійцям, що перебували в зоні АТО та їх сім’ям на 

загальну суму 397,7 тис. грн. Ініціативу Товариства підтримав і трудовий колектив 
працівників Товариства, який передав допомогу учасникам АТО на загальну суму 472,9 тис. 

грн. Разом з тим, надається благодійна допомога, перш за все соціально незахищеним 
верствам населення, переселенцям з Криму та східних областей України, лікарням, 
навчальним закладам, церквам, благодійним фондам тощо.  

 
В цей складний для нашої країни  2015 рік на перший план постають пріоритети 

людяності, взаєморозуміння між Товариством та споживачами, вміння колективу працювати 
в умовах жорсткої економії та постійного дефіциту обігових коштів. В цих умовах для 
керівництва Товариства головним є уміння приймати правильні рішення для  вирішення 

завдань виконання виробничої та Інвестиційної програм.  
Наглядова рада та Правління висловлюють впевненість в успішності обраної 

фінансово-господарської політики ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕНРГО" та здійснять все 
можливе для отримання максимального прибутку. 
        

 З  повагою 
Голова Правління                                   А.В.Левицький 

 



 

 

Основні відомості про  
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  

 

Енергетика – одна з ключових галузей економіки. Споживачами її продукції є не 
тільки всі підприємства, організації, установи, а й мешканці країни. Ця стратегічна галузь 
національної економіки і є основою функціонування інших галузей. 

В 1994 році відповідно до Указу Президента України розпочато реорганізацію 
енергетичної галузі України. У 1995 році в процесі корпоратизації було створено 

Державну акціонерну енергопостачальну компанію (ДАЕК) «Житомиробленерго», 
засновником якої виступила держава в особі Міністерства енергетики України. 

30 листопада 1999 року рішенням Загальних зборів акціонерів Державна 

акціонерна енергопостачальна компанія (ДАЕК) «Житомиробленерго» була 
перейменована у Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» (ВАТ «ЕК «Житомиробленерго»). Згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» 11 березня 2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів було 
змінено назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» є природним монополістом на ринку 

Житомирської області. 

Найменування 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

Юридична адреса 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 
тел. (0412) 40-20-59 

факс (0412) 40-20-44 
E-mail: kanc@co.ztoe.com.ua 

Територія діяльності Житомирська область 

Основні види діяльності 
Розподілення електроенергії, торгівля 

електроенергією 

Обсяг постачання 

електроенергії у 2014 році 
 2,3 млрд. кВт-год. 

 



 

 

 
 

Структура ПАТ«ЕК«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 
   Загальні збори    

акціонерів 

    

       

   
Наглядова рада     

       

   Правління     

       

   Директори за 

напрямками діяльності 

  Виробничі служби 

та відділи      
       

           

Андрушівський РЕМ 
   

Баранівський РЕМ 
   

Бердичівський РЕМ 

         

Брусилівський  РЕМ 
Вол.-Волинський 

РЕМ 
Ємільчинський РЕМ 

         

Житомирський РЕМ Зарічанський РЕМ Коростенський РЕМ 

         

Коростишівський РЕМ Лугинський   РЕМ Любарський РЕМ 

         

Малинський     РЕМ Народицький РЕМ Нов.-Волинський РЕМ 

         

Овруцький       РЕМ Олевський     РЕМ Попільнянський РЕМ 

         

Радомишльський РЕМ Романівський РЕМ Ружинський  РЕМ 

         

Червоноармійський 
РЕМ 

Черняхівський РЕМ 
Чуднівський  РЕМ 

   
 
 

 
 
 



 

 

Предмет і мета діяльності 
 
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності  
для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення  

їх добробуту у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а  
також отримання акціонерами дивідендів.  

 
                                                  Метою діяльності Товариства є:                    

 

отримання прибутку для розвитку Товариства, 
забезпечення інтересів його акціонерів, 

задоволення економічних інтересів та 
соціальних потреб його працівників, інші види 
діяльності, які можуть здійснюватися, якщо 

вони спрямовані на досягнення основної мети 
діяльності Товариства. 

 
 

 
 
Предметом діяльності Товариства є: 
  

 
- постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

(ліцензія АГ № 500314);  
- передача електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами (ліцензія АГ № 500313); 

  - розподілення  електричної енергії.  
 

 
Товариство обслуговує 

 

Повітряні лінії електропередачі 

напругою 0,4-110 кВ (по колу) 
34015,981 км 

Кабельні лінії електропередачі 

напругою 0,4-10 Кв 
1466,085 км 

Електропідстанції  

напругою 35-110 кВ 
193 шт. 

ТП, РП – 6-10 / 0,4 кВ 8826 шт. 

Площа постачання 29,9 тис. кв. км 

Кількість споживачів 598 453 абонентів 

у тому числі: фізичних 

                     юридичних 

582 646 абонентів 

  15 807 абонентів 

 



 

 

Основні показники  
фінансово-господарського стану 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

Факт 

2013 рік 2014 рік 

Надходження електроенергії в мережі млн. кВт-год 2 728 2 720 

Корисний відпуск електроенергії власним 

споживачам 
млн. кВт-год 2 318 2 315 

Відсоток оплати товарної продукції % 98,4 100,9 

Заборгованість споживачів тис. грн. 66460 50423 

Купована електроенергія в ДП 

„Енергоринок” 
млн. кВт-год 2603 2530 

Відсоток оплати купованої електроенергії % 100 102,2 

Реструктуризована заборгованість за 

електроенергію перед ДП „Енергоринок” 
тис. грн. 15 500  

Рентабельність продукції % 4,24 - 

Технологічні витрати на передачу 

електроенергії 
% 14,57 14,46 

Середньовідпускний тариф власним 

споживачам (без ПДВ) 
коп./ кВт-год 62,48 68,59 

 
 



 

 

Структура споживання 

електроенергії за 2014 рік 
 

Споживачі 
Факт за 2014 р. 

(тис.кВт-год) 

% в 

загальному 

обсязі 

Промисловість більше 750 кВА 537 122 25,1 

Промисловість до 750 кВА 302 504 14,1 

Електрифікований міський 

транспорт 

12 167 
0,6 

Непромислові споживачі 311 461 14,5 

Сільське господарство 52 228 2,4 

Населення 883 555 41,3 

Населені пункти 42 326 2,0 

Всього 2 141 363 100 

 
 
 
 
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41,3 

14,1 
0,6 

14,5 

2,4 

25,1 

2,0 

Промисловість більше 750 кВА Промисловість до 750 

кВА Електрифікований міський транспорт Непромислові споживачі 

Сільське господарство Населення 

Населені пункти 



 

 

БАЛАНС 

на 31 грудня 2014 року                                        
 тис. грн. 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи: 1000  714 561 

первісна вартість 1001 7 839 8 025 

накопичена амортизація 1002 7 125 7 464 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 

Основні засоби: 1010  2 222 559 2 238 464 

первісна вартість 1011 3 954 434 4 064 382 

знос 1012 1 731 875 1 825 918 

Довгострокові біологічні активи: 1020  - - 

первісна вартість 1021 - - 

накопичена амортизація 1022 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 
1030 - - 

інші фінансові інвестиції 1035 145 371 128 903 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4 230 4 808 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 2 372 874 2 372 736 

II. Оборотні активи     

Виробничі запаси 1101 16 164 18 500 

Незавершене виробництво 1102 - 53 

Готова продукція 1103 - 3 

Товари 1104 - 24 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Векселі одержані 1120 - - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

1125  70 903 76 974 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 712 1 111 

з бюджетом 1135 2762 9 901 

з нарахованих доходів 1140 -  

із внутрішніх розрахунків 1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 729 2 245 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165  56 199 31 233 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Інші оборотні активи 1190 - - 

Усього за розділом II 1195 148 469 140 044 

ІII. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200  - - 

Баланс 1300 2 521 343 2 512 780 

 

 

 



 

 

 
БАЛАНС за 2014 рік (продовження) 

                                                                                                                                                                     тис. грн. 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 600 30 600 

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 

1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 1 339 708 1  269 102 

Додатковий капітал 1410 98 491 98 491 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 567 511 565 814 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом I 1495 2 036 310 1 964 007 

II. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

    

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 211 482 223 166 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 69 939 137 975 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 5 957 5 587 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 287 378 366 728 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 2 430 2 430 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 

1610 - 476 

товари, роботи, послуги 1615 35 853 19 452 

розрахунками з бюджетом 1620 19 680 10 264 

у тому числі з податку на прибуток 1621 4 678 - 

розрахунками зі  страхування 1625 2 873 4 305 

розрахунками з оплати праці 1630 6 373 9 574 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

1635 78 217 83 978 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 

1640 38 542 34 473 

Поточні забезпечення 1660 13 687 17 093 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 - - 

Усього за розділом III 1695 197 655 182 045 

IV. Зобов'язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 
1700  - - 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 - - 

Баланс 1900 2 521 343 2 512 780 

 

Голова Правління                                        А. В. Левицький  
 

Головний бухгалтер                                     Н. Г. Хойда  



 

 

 

Звіт про фінансові  

результати за 2014 рік 
                                                                              тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) 2000 1 489 644 

Чисті зароблені страхові премії 2010 - 

Премії підписані, валова сума 2011 - 

 Премії, передані у перестрахування 2012 - 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1 425 739) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - 

Валовий:    

прибуток 2090 63 905 

збиток 2095 - 

Інші операційні доходи 2120 89 802 

Адміністративні витрати 2130 (39 091) 

Витрати на збут 2150 - 

Інші операційні витрати 2180 (20 631) 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 2190 93 985 

збиток 2195 - 

Доход від участі в капіталі 2200 - 

Інші фінансові доходи 2220 3 426 

Інші доходи 2240 - 

Фінансові витрати 2250 (82 175) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - 

Інші витрати 2270 (1 664) 

Фінансовий результат до оподаткування:    

Прибуток 2290 13 572 

Збиток 2295 - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (20 520) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 - 

Чистий фінансовий результат:    

Прибуток 2350 - 

Збиток 2355 (6 948) 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 (16 610) 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (16 610) 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 (4 717) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (11 893) 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (18 841) 

 



 

 

 
Звіт про фінансові результати 

 за 2014 рік 

 (продовження) 
                                           тис. грн. 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

Матеріальні затрати 2500 73 768 

Витрати на оплату праці 2505 203 980 

Відрахування на соціальні заходи 2510 71 393 

Амортизація 2515 112 019 

Інші операційні витрати 2520 26 377 

Разом 2550 487 537 

 
 
 
    

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 122 398 540 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 122 398 540 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (0,05677) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 (0,05677) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - 

 

 
 

 
Голова Правління                             А. В. Левицький  

 

 
 

Головний бухгалтер                         Н. Г. Хойда  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Відомості для акціонерів 

 
Наглядова рада ПАТ « ЕК « ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 

Голова Наглядової ради Спектор Михайло Йосипович 

  

Заступник Голови Наглядової ради ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” в 
особі Соловйова Юрія Юрійовича, що діє на 

підставі довіреності 

Члени Наглядової ради: ВС „Енерджi Iнтернейшнл Н. В.” в особі 

Запунного Олексія Олександровича, що діє 
на підставі довіреності 
Герасименко Андрій Миколайович 

Сушко Світлана Валеріївна 
Куєвда Микола Валерійович 

Колесник Олег Миколайович 

Голова ревізійної комісії Антонова Наталія Анатоліївна 

 

 Правління Товариства:                                               

                                          

           Голова Правління              Член Правління                     Член Правління 

                  Левицький                            Харчук                                Сидорака 

       Анатолій Володимирович            Леонід Павлович                   Ігор Олексійович  

                      

    Член Правління              Член Правління               Член Правління            Член Правління 

        Остапенко                      Хойда                              Безшкурий                      Самчук 

Олександр Іванович          Наталія Гуріївна            Станіслав Григорович       Олег Григорович 

 

Центральний Депозитарій             ПАТ „Національний депозитарій України”                                                 
                                                        04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 
 

Депозитарна установа                  ТОВ „Енергетична реєстраційна компанія” 
                                                 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 В 



 

 

 

 
Аналіз показників фінансового 

стану за 2014 рік 
 

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності отримано підтвердження, 
що фінансова звітність за 2014 рік складена згідно з Законом України „Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні”, відповідає визначеним правовим принципам 
регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена на 
підставі облікових даних і в цілому відображає фактичний фінансовий стан Товариства з 

валютою балансу 2 512 780 тис. грн. 
 

 

 

Показники 
 

на 31.12.2014 р. 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,77 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,17 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,78 

4. Коефіцієнт рентабельності активів - 

5. Коефіцієнт структури капіталу 0,28 

6. Знос основних фондів (%) 44,9 

  

 

 

. 



 

 

Кол-центр: споживачеві 
електроенергії пропонується нова якість 

 
Третього березня 2014 року розпочав свою роботу кол-центр  ПАТ «ЕК 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Кол-центр є структурним підрозділом Товариства, який створено за 

ініціативи НКРЕ і функціонує згідно із постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики від 08.08.13р. за № 1070 “Щодо забезпечення 

функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську 

діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”.  

  Дана структура обслуговує юридичних, фізичних осіб-підприємців та населення, які є 

споживачами електричної енергії, або мають намір ними стати та звернулися в телефонному 

режимі до ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» . 

Діяльність кол-центру забезпечує достовірність 

інформації, об'єктивність і оперативність реагування на 

скарги, пропозиції та зауваження  громадян.  Кол-центр 

працює за цілодобовим графіком роботи, використовуючи 

єдиний багатоканальний номер (0412 40-21-50) та єдину 

електронну скриньку  call1@co.ztoe.com.ua. 

      Зателефонувавши в кол-центр, споживач зможе 

отримати наступну інформацію:  

- причини відсутності електроенергії;  

- розмір тарифів на електроенергію;  

- порядок підключення до електромереж;  

- порядок обслуговування і ремонту приладів обліку електроенергії та електричних мереж;  

- контактні телефони і години особистого прийому громадян, а також іншу довідкову 

інформацію щодо роботи ПАТ “ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». 

За 2014 рік надійшло 103 743 звернення споживачів, тобто середньомісячно 

телефонувало 10 374 абонента, а середньодобово надходило близько 350 дзвінків — це  

кількість звернень у штатному режимі і на сьогодні. У періоди несприятливих погодних умов 

кількість дзвінків збільшується до 1000-1500 за добу. У день негоди 24 вересня 2014р. 

зателефонувало 2025 абонентів, а у грудні 2014р. сталась надзвичайна ситуація, коли від 

ожеледі падали дерева і опори, 20 грудня звернулось 6786 абонентів, 21-го грудня 

звернулось 5111 абонентів. 

Всі звернення споживачів фіксуються операторами кол-центру в електронному 

журналі звернень і одразу ж потрапляють на монітор диспетчера як заявки про відсутність 

електропостачання. Диспетчер у відповідній програмі на початку робочого дня вносить 

інформацію про планові роботи, а протягом дня — інформацію про аварійні відключення та 

перемикання. Оператор, користуючись он-лайн інформацією, має можливість оперативно 

повідомляти абонентів про причини відсутності електропостачання. За необхідності, або за 

вимогою споживача, можливо автоматично перевести дзвінок на спеціаліста. У випадку, 

коли звернення потребує детального розгляду і відразу відповідь надати неможливо, 

споживач залишає свій контактний номер телефону, за яким оператор може з'єднатись після 

вирішення питання.  Якщо питання спірне, оператор пропонує споживачу звернутись із 



 

 

письмовою заявою у РЕМ, технічну або комерційну дирекцію або до  

кол-центру.     

        В лютому місяці 2015 року в Житомирі із робочим візитом побував  

заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік та 

керівництво Держенергонагляду України в особі Головного держінспектора України з 

енергетичного нагляду Володимира Лушкіна та його заступника Юрія Андрійчука.  

 Заступник Міністра відвідав сервісний центр ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО”, де 

водночас працюють фахівці інформаційно—консультаційного центру, а також розміщено і 

кол-центр компанії. Олександр Дмитрович, який має величезний досвід роботи в 

енергозбутових підрозділах та установах України, особливо ретельно ознайомився, в яких 

умовах і яким чином обслуговуються споживачі ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО”. Окрім 

візуального огляду просторого та зручного залу для обслуговування споживачів 

електроенергії, природного газу, тепла та водопостачання, Олександр Светелік вирішив 

поспілкуватися як із відвідувачами сервісного центру, так і з колективом ІКЦ. Згодом 

заступник Міністра мав змогу безпосередньо ознайомитись із роботою чергової зміни 

операторів кол-центру. Важливо зауважити, що кожне запитання, яке виникло у заступника 

Міністра, отримувало вичерпні відповіді як від працівників ІКЦ, так і колективу кол-центру 

енергокомпанії.  

Водночас заступник Міністра отримав інформацію і стосовно проблемної ситуації, яку 

ПАТ “ЕК “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО намагається вирішити. Йдеться про необхідність оснащення 

кол-центру єдиним телефонним номером безкоштовного доступу, який суттєво покращить та 

спростить спілкування між споживачами та операторами кол-центру. 

 

На даний час розробляється та впроваджується єдина для всіх обленерго програма 

обробки та передачі даних між операторами кол-центрів та диспетчерськими РЕМ. У разі 

перенавантаження операторів одного обленерго і неповного завантаження операторів 

іншого  дзвінки будуть надходити на всіх операторів, що включені в систему, і всі будуть 

мати змогу  користуватись базами даних і надавати відповіді споживачам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічне акціонерне товариство 

“Енергопостачальна компанія 

“Житомиробленерго” 

10008, м. Житомир 

вул. Пушкінська, 32/8, 

тел. (0412) 40-20-59, факс (0412) 40-20-44 

e-mail: kanc@co.ztoe.com.ua 
 


