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ЗВІТ ЗА  2015 РІК 



 

 

 
 

Шановні акціонери! 
 
 

Незважаючи на складну ситуацію в 
електроенергетичній галузі України, обумовлену падінням виробництва електроенергії, 
зниженням платежів на енергоринку, невпинним нарощуванням кредиторської 
заборгованості енергетичних підприємств,  ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» в 2015 році 
вдалося не тільки зберегти результати напрацювання минулих років, а й примножити 
досягнуті результати.  

Так,  за результатами діяльності в 2015 році Товариство отримало чистий прибуток в 
розмірі 15 611 тис. грн., при  цьому чистий прибуток на 1 акцію складає   0,12754 грн., 
досягнуто зменшення технологічних витрат електроенергії на її транспортування в мережі 
(при нормативі 17,24% фактичні витрати становили 14,33%, економія склала 77,3 млн. 
кВт/год.). 

Складна фінансова ситуація, яка виникла за рахунок постійно зростаючої 
заборгованості за спожиту електричну енергію підприємств комунальної власності (станом 
на 31.12.2015року - 25,2 млн. грн.) та побутових споживачів (станом на 31.12.2015 р. – 38,5 
млн. грн.), не вплинула на виконання зобов’язань Товариства. Товариство своєчасно 
здійснювало поточні платежі за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію, так у 2015 
році розрахунки за електричну енергію перед ДП «Енергоринок» склали 100,4 %. Виконані 
завдання затвердженої та скоригованої  впродовж року НКРЕКП Інвестиційної програми із 
реконструкції ліній електричних мереж, встановлення приладів обліку нового покоління, 
заміни обладнання та інших заходів на загальну суму 95,6 млн. грн. Запланована виробнича 
програма на 2015 рік по капітальному ремонту і технічному обслуговуванню електричних 
мереж та інших основних засобів виконана  в необхідному обсязі, при цьому освоєно 
59,3млн.грн. 

Не залишилось товариство байдужим і до ситуації, що склалась на сході України. 
Зважаючи на випробовування, крізь які доводиться проходити нашій країні та її громадянам 
через події у Донецькій та Луганській областях, Енергопостачальна компанія  
«Житомиробленерго»,  як соціально відповідальне підприємство,  крім того, що активно і 
потужно допомагає українським бійцям, а це не багато не мало – більше мільйона гривень та 
позашляховик, який наразі став у пригоді безпосередньо на передовій Новоград - Волинській 
30 окремій механізованій бригаді, допомогла тим родинам, які вимушені були покинути свої 
домівки через дії агресора та тимчасово проживати в Житомирській області шляхом 
безкоштовної передачі у власність Коростенської міської ради будівлі площею більше 670 
кв.м., яка в подальшому буде переобладнана під житло для  переселенців.  

 
Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», незважаючи на всі труднощі, висловлює 

впевненість в успішності обраної фінансово-господарської політики та здійснить все можливе 
для отримання максимального прибутку. 
        
  

        
 З  повагою 
Голова Правління                                  О.М. Шекета 



 

 

 
Основні відомості про  

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  
 

 
В 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». 
Юридична адреса: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 
32/8; тел.: 0412-402059, факс: 0412-402044, E-mail: 
kanc@co.ztoe.com.ua, сайт Товариства: www.ztoe.com.ua. 

 ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» є природним монополістом на ринку Житомирської області. 
Основні види діяльності Товариства: розподілення електроенергії, торгівля електроенергією. Обсяг 
постачання електроенергії в 2015 році – 2,27 млрд. кВт -год. 

 

 

 
З  повагою 
Голова Правління                                   О.М. Шекета 

mailto:kanc@co.ztoe.com.ua


 

 

Структура 
ПАТ«ЕК«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 
 

 
 
 
  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
АКЦІОНЕРІВ 

НАГЛЯДОВА РАДА 

ПРАВЛІННЯ 

ДИРЕКТОРИ ЗА 
НАПРЯМКАМИ 

ВИРОБНИЧІ 
СЛУЖБИ ТА 

ВІДДІЛИ 

АНДРУШІВСЬКИЙ РЕМ 

БРУСИЛІВСЬКИЙ РЕМ  

ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМ  

КОРОСТИШІВСЬКИЙ 
РЕМ 

МАЛИНСЬКИЙ РЕМ 

ОВРУЦЬКИЙ РЕМ  

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ 
РЕМ  

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ 
РЕМ  

БАРАНІВСЬКИЙ РЕМ 

ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ 
РЕМ  

ЗАРІЧАНСЬКИЙ РЕМ  

ЛУГИНСЬКИЙ РЕМ 

НАРОДИЦЬКИЙ РЕМ 

ОЛЕВСЬКИЙ РЕМ  

РОМАНІВСЬКИЙ РЕМ  

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РЕМ  

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РЕМ 

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РЕМ  

КОРОСТЕНСЬКИЙ РЕМ  

ЛЮБАРСЬКИЙ РЕМ 

НОВ.-ВОЛИНСЬКИЙ 
РЕМ 

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РЕМ  

РУЖИНСЬКИЙ 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 трасі) 
34 022,452 км 

 

Кабельні лінії електропередачі напругою 

0,4-10 Кв (по трасі) 

1 475,745 км 

 

Електропідстанції  

напругою 35-110 кВ 

193 шт. 

ТП, РП - 6-10 / 0,4 кВ 8 842 шт. 

 

Площа постачання 
29,9 тис. кв. км 

Кількість споживачів 598 674 абонентів 

  

у тому числі:фізичних 

                    юридичних 

 

582 599 абонентів 

16 075 абонентів 

 
 
 

  



 

 

Основні показники  
фінансово-господарського стану 

 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Факт 

2014 рік 2015 рік 

Надходження електроенергії в мережі млн. кВт-год 2 720 2 658 

Корисний відпуск електроенергії власним 

споживачам 
млн. кВт-год 2 315 2 070 

Відсоток оплати товарної продукції % 101,6 98,8 

Заборгованість споживачів тис. грн. 50 423 77 014 

Купована електроенергія в ДП „Енергоринок” млн. кВт-год 2530 2443 

Відсоток оплати купованої електроенергії % 102,2 100,4 

Реструктуризована заборгованість за 

електроенергію перед ДП „Енергоринок” 
тис. грн. - - 

Рентабельність продукції % 103,9 103,2 

Технологічні витрати на передачу 

електроенергії 
% 14,46 14,33 

Середньовідпускний тариф власним 

споживачам (без ПДВ) 
коп./ кВт-год 68,59 88,46 

 
 

    
  



 

 

 Структура споживання 
електроенергії за 2015 рік 

 
 
 
 
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

23,7 

14,5 

0,7 

14,7 
2,5 

42 

1,9 

%  ВІД ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ БІЛЬШЕ 
750КВА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ ДО 750КВА 

ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ 
МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

НЕПРОМИСЛОВІ СПОЖИВАЧІ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

НАСЕЛЕННЯ 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 

Промисловість більше 750 кВА 

Промисловість до 750 кВА 

Електрифікований міський 
транспорт 

Непромислові споживачі 

Сільське господарство 

Населення 

Населені пункти 

491 275 

301 141 

13 574 

304 529 

51 389 

868 570 

39 683 

ФАКТ ЗА 2015 Р. (ТИС.КВТ.ГОД) 



 

 

БАЛАНС 
на 31 грудня 2015 року                                        

                                                                                                                   тис. грн. 

Актив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи: 1000  561 399 

первісна вартість 1001 8 025 8 201 

накопичена амортизація 1002 7 464 7 802 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 

Основні засоби: 1010  2 253 781 2 264 979 

первісна вартість 1011 4 079 699 4 192 875 

знос 1012 1 825 918 1 927 896 

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 167 095 184 398 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4 808 5 816 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 2 426 245 2 455 592 

II. Оборотні активи     

Виробничі запаси 1101 18 500 20 979 

Незавершене виробництво 1102 53 - 

Готова продукція 1103 3 49 

Товари 1104 24 16 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Векселі одержані 1120 - - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125  41 771 64 208 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 1 111 864 

з бюджетом 1135 11 791 6 079 

з нарахованих доходів 1140 - - 

із внутрішніх розрахунків 1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 218 2 507 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165  31 233 40 494 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Інші оборотні активи 1190 - - 

Усього за розділом II 1195 106 704 135 196 

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

1200  - - 

Баланс 1300 2 532 949 2 590 788 

 

 

  



 

 

 
БАЛАНС на 31 грудня 2015 року  

(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 1 302 577 1 245 608 

Додатковий капітал 1410 98 491 98 491 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 545 664 618 244 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом I 1495 1 977 332 1 992 943 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 230 043 200 318 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 137 975 - 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 5 587 5 603 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 373 605 205 921 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 2 430 210 006 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 

1610 476 - 

товари, роботи, послуги 1615 19 422 6 635 

розрахунками з бюджетом 1620 10 261 14 845 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі  страхування 1625 4 305 214 

розрахунками з оплати праці 1630 9 574 9 647 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 83 978 119 367 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 34 473 8 958 

Поточні забезпечення 1660 17 093 22 252 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 - - 

Усього за розділом III 1695 182 012 391 924 

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 2 532 949 2 590 788 

 
Голова Правління                                        О.М. Шекета  
 
Головний бухгалтер                                     Н. Г.  Хойда  
 

  



 

 

Звіт про фінансові  
результати за 2015 рік 

                                                                                       тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                

Стаття Код рядка За звітний період 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) 2000 1 846 474 

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 (1 788 889) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - 

Валовий:    

прибуток 2090 57 585 

збиток 2095 - 

Інші операційні доходи 2120 101 357 

Адміністративні витрати 2130 (44 014) 

Витрати на збут 2150 - 

Інші операційні витрати 2180 (24 368) 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 2190 90 560 

збиток 2195 - 

Доход від участі в капіталі 2200 - 

Інші фінансові доходи 2220 4 416 

Інші доходи 2240 - 

Фінансові витрати 2250 (100 832) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - 

Інші витрати 2270 (805) 

Фінансовий результат до оподаткування:    

Прибуток 2290 - 

Збиток 2295 (6 661) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 22 272 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - 

Чистий фінансовий результат:    

Прибуток 2350 15 611 

Збиток 2355 - 

 

 
 

  



 

 

 
Звіт про фінансові результати  

 за 2015 рік (продовження) 
                  

                              тис. грн. 
ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15 611 
  

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період 

Матеріальні затрати 2500 103 328 

Витрати на оплату праці 2505 224 227 

Відрахування на соціальні заходи 2510 72 772 

Амортизація 2515 114 160 

Інші операційні витрати 2520 31 394 

Разом 2550 545 881 

 
 
 
    

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 0,12754 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,12754 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - 

 
 
 
 

Голова Правління                             О.М. Шекета  
 
 
 

Головний бухгалтер                          Н. Г.  Хойда  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Відомості для акціонерів  
 

Наглядова рада ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 

Голова Наглядової ради: ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”  
в особі Лавренка Миколи Миколайовича, 
що діє на підставі Статуту 

  
Заступник Голови Наглядової ради: Герасименко Андрій Миколайович 

Члени Наглядової ради: ВС „Енерджi Iнтернейшнл Н. В.” 
в особі Запунного Олексія Олександровича, 
що діє на підставі довіреності 
Куєвда Микола Валерійович 
Сушко Світлана Валеріївна 
Колесник Олег Миколайович 
 

Голова ревізійної комісії Антонова Наталія Анатоліївна 

Правління Товариства: 

Голова Правління: Шекета Олексій Михайлович 

  

Члени Правління: Бабак Тамара Володимирівна 
Харчук Леонід Павлович 
Таранюк Сергій Віталійович 
Хойда Наталія Гуріївна 
Остапенко Олександр Іванович 
Сидорака Ігор Олексійович 
Величук Анатолій Іванович 

  

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 2015 рік 
 

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності отримано підтвердження, що 
фінансова звітність за 2015 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
та 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 2 590 788 тис. грн. 

 
 

 
Показники 

 
на 31.12.2015 р. 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,35 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,10 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,78 

4. Рентабельність активів (%) 0,60 

5. Коефіцієнт структури капіталу 0,30 

6. Знос основних фондів (%) 46,0 

 

 

. 

 
 

 
  



 

 

Ми не можемо стояти осторонь,  

ми теж вважаємо себе захисниками нашої Вітчизни 

Для «Житомиробленерго» підтримка українських військових – святий обов’язок. Прості 
українські хлопці, не шкодуючи життя, під обстрілами захищають Україну, дивляться смерті в обличчя, 
стійкі будь до чого, назовні не показують сліз 
серця, коли гинуть у бою їхні бойові 
товариші. 

Аби підтримати їх на прохання 
волонтерів, які є своєрідним мостиком з 
зоною проведення АТО, ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» разом з громадською 
організацією «Волонтери Полісся» придбали 
джип для Новоград-Волинської 30 
механізованої бригади. Придбаний джип 
було перевірено фахівцями ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго». Слід зазначити, що 
Товариство взяло на себе й подальше 
обслуговування, а якщо знадобиться, то й 

ремонт цього автомобіля.  «Ми будемо 
робити максимально все можливе для того, 
щоб наші бійці знали і розуміли, що вони не 
забуті і їхній подвиг є прикладом для 
наслідування», - зазначив Олексій Шекета. 
Голова Правління ПАТ «ЕК 

«Житомиробленерго» власноруч передав 
придбаний автомобіль, а також речі, які було 
закуплено на зібрані працівниками Товариства 
кошти, а це: камуфляжні футболки, шкарпетки, 
вода, свіжі продукти, цигарки, інші необхідні речі. 
Компанія багата не тільки на добрі серця, а й на 
талановиті турботливі руки - кілька працівниць обленерго напекли для бійців пиріжків, аби хлопці 
поласували домашньою випічкою та, хоч подумки, на хвилинку побули немов у рідній домівці. 
Обладнання, яке допоможе вберегти життя - саме так оцінили представники Новоград-Волинської 30 
механізованої бригади  технічне обладнання (14 рацій, 3 планшети та безперебійне джерело 
живлення), яке Голова Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Олексій Шекета передав для потреб 
бійців.  

В черговий раз військових у зоні проведення АТО відвідали у грудні 2015 року. Олексій Шекета 
з членами Правління привіз на передову найнеобхідніші речі, які було придбано на зібрані  трудовим 
колективом кошти. А це є запорукою того, що все потрапило саме тим, кому було адресовано. 
Олексій Шекета відмітив: «Ми, не можемо стояти осторонь, ми теж вважаємо себе захисниками 
нашої Вітчизни, а тим більше, що попереду свята. Ми хотіли теж зробити свято бійцям, щоб святкові 
подарунки отримали не тільки наші діти, а й ті хлопці, які захищають мир в нашій Державі». 
Мир в країні - це те, чого прагнуть усі українці. Але більше за всіх цього прагнуть українські бійці, які 
ціною крові, здоров’я і життя виборюють його для всіх нас. 



 

 

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 

 


