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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Шекета О.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22048622 

4. Місцезнаходження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44 

6. Адреса електронної пошти: kanc@co.ztoe.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.ztoe.com.

ua/documents.php 23.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. 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  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. 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   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо) X 

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. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

1.Основнi вiдомостi емiтента. Засновники. 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" було засноване вiдповiдно до 

Указу Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi 

України" вiд 04.04.95 р. №282/95 i наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 

вiд 04.07.95 р. №117 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства 

"Житомиробленерго" у Державну акцiонерну енергопостачальну компанiю 

"Житомиробленерго". Станом на 31.03.2020 року засновник акцiями АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" не володiє. Вiдповiдно до отриманої вiд ПАТ 

"НДУ" iнформацiйної довiдки "Щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб i спiльної 

кiлькостi - фiзичних осiб" станом на 31.03.2020 р., в реєстрi акцiонерiв рахується 7571 рахунок 

власникiв, якi володiють 122 398 540 (Сто двадцять два мiльйони триста дев'яносто вiсiм тисяч 

п'ятсот сорок) штук простих iменних акцiй, що складають 100% Статутного фонду. З них 7516 

рахункiв осiб - це фiзичнi особи, що складає 3,1% у статутному капiталi, а 96,9% - юридичнi 

особи в кiлькостi 55 шт.  

 

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

цiннi папери вiдсутнi. 

 

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

папери вiдсутнi. 

 

4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з тим, що посада 

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

вiддiл фiнансово-корпоративного управлiння. 

 

5. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдстуня у зв'язку тим, що в звiтному перiодi 

вiдсутнi значнi правочини, рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у 

звiтному кварталi, також в звiтному перiодi вiдсутнi значнi правочинии, що були фактично 

вчиненi у звiтному кварталi, але рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийняте 

ранiше, а також в звiтному перiодi вiдсутнi значнi правочини, вчиненi у звiтному перiодi, з 

порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. 

 

6. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня, в зв'язку тим, що Емiтент є приватним 

акцiонерним товариством та вимоги щодо розкриття такої iнформацiї, не застосовуються до 

приватного акцiонерного товариства вiдповiдно до п. 11 роздiлу 3 Глави III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями).  



 

7. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв не заповнюється в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду 

обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, в тому числi необхiднiсть отримання 

вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

емiтента, Статутом Товариства не передбачена. 

 

8. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емiтент протягом звiтного 

перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

 

9. Iнформацiя про замiну управителя, iнформацiя про керуючого iпотекою, iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, iнформацiя про змiни в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, 

iнформацiя про iпотечне покриття, iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв, не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї 

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

11. Промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, емiтент не складає, оскiльки складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

12. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2020 

року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 20.12.1999 

3. Територія (область) 

 Житомирська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 30599635 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 3368 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

9. Органи управління підприємства 

 Емiтент - приватне акцiонерне товариство. Вищий орган Товариства - Загальнi збори 

акцiонерiв. Наглядова рада є колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду, здiйснює управлiння Товариством, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. Правлiння є виконавчим колегiальним органом Товариства, 

який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, органiзовує виконання рiшень Загальних 

зборiв, Наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює 

Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

- - - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

2) МФО банку 

 300506 

3) поточний рахунок 

 UA613005060000026007001047924 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

5) МФО банку 

 300506 

6) поточний рахунок 



 UA613005060000026007001047924 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

На право провадження 

господарської дiяльностi з 

розподiлу електричної енергiї у 

межах мiсць провадження 

господарської дiяльностi 

1441 16.11.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання  у сферi 

енергетики  та комунальних 

послуг 

 

Опис 

Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. В графах: "Номер 

лiцензiї" та "Дата видачi" зазначенi номер та дата Постанови НКРЕКП 

вiд 16.11.2018року №1441 "Про видачу АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

лiцензiї з розподiлу електричної енергiї та анулювання лiцензiй з 

передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними 

мережами i постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. 

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. 

На право зберiгання пального 0625041420190

0041 

28.10.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

01.11.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0616041420190

0064 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї виданої лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0625041420190

0063 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0650041420190

0066 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0626041420190

0062 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0624041420190

0067 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

На право зберiгання пального 0627041420190

0065 

20.12.2019 Державна податкова служба 

України Головне управлiння 

ДПС у Житомирськiй областi 

26.12.2024 

Опис Емiтент планує продовжити строк дiї лiцензiї. 

 

 



V. 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. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 26 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Чернiвцiобленерго", 00130760, Голова Правлiння АТ "Чернiвцiобленерго". 

8. Опис 

 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. Згiдно 

рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 

06.03.2018 р. б/н) внесенi змiни до контракту з Головою Правлiння АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Шекетою Олексiєм Михайловичем, у зв'язку з чим подовженi його 

повноваження. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Харчук Леонiд Павлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1961 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 41 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор виконавчий АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства.Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Харчуком 

Леонiдом Павловичем, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний перiод змiн не 

вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бабак Тамара Володимирiвна 



3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Чернiвцiобленерго", 00130760, директор фiнансовий АТ "Чернiвцiобленерго". 

8. Опис 

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

(Протокол № 15) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Бабак Тамарою 

Володимирiвною, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний перiод змiн не 

вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння, Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Хойда Наталiя Гурiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1959 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 42 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, головний бухгалтер АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Хойдою 

Наталiєю Гурiївною, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. Призначена на посаду 

Головного бухгалтера Товариства з 09.04.2009 р. (наказ №589-к вiд 08.04.2009р.). За звiтний 

перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Остапенко Олександр Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1964 



5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор технiчний АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. 

(Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 06.03.2018 р. (протокол вiд 06.03.2018 р. б/н) 

внесенi змiни до контракту з членом Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Остапенком 

Олександром Iвановичем, у зв'язку з чим подовженi його повноваження. За звiтний перiод змiн 

не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.   

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Герасименко Андрiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", 34801918, директор департаменту 

електричних станцiй ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi  - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Герасименка Андрiя Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є 

акцiонером Товариства, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 

0,000002%. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Симончук Анастасiя Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1989 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Укрправо", 22925684, юрисконсульт ТОВ "Укрправо". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi  - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Баженову Анастасiю Анатолiївну строком на 3 (три) роки. Посадова особа Баженова 

Анастасiя Анатолiївна змiнила прiзвище з Баженової на Симончук. Посадова особа є акцiонером 

Товариства, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. 

Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.  

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Куєвда Микола Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 32 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, Перший Вiце-Президент ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi  - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Куєвду Миколу Валерiйовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Частка, якою володiє посадова 

особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. 20.02.2020р. ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" 

(iдентифiкацiйний код 33947089), як акцiонер, що є власником 20 435 386 штук простих iменних 

акцiй АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 16,70 % статутного капiталу АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", повiдомило про вiдкликання члена Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

Куєвди Миколи Валерiйовича  - представника акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" та 

про призначення членом Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Спектор Оксану 

Анатолiївну, як представника акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний 

код 33947089) (Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вiд 

20.02.2020 року №15/0/1-20). 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Колесник Олег Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 



 1956 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, радник Президента ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi  - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Колесника Олега Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Частка, якою володiє посадова 

особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. 27.01.2020р. ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" 

(iдентифiкацiйний код 33947089), як акцiонер, що є власником 20 435 386 штук простих iменних 

акцiй АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 16,70 % статутного капiталу АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства", повiдомило про вiдкликання члена Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

Колесника Олега Миколайовича  - представника акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" 

(iдентифiкацiйний код 33947089) та про призначення членом Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Астахової Оксани Олександрiвни, як представника акцiонера ТОВ 

"ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"(Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника 

акцiонера вiд 27.01.2020 року №6/0/1-20).  

 

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. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 41 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, начальник вiддiлу операцiйного контролю 

ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол вiд 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi та обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Азарову Iрину Олегiвну строком на 5  рокiв. Рiшенням Ревiзiйної 

комiсiї  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (Протокол вiд 12.04.2019 

р.) прийнято рiшення про обрання  Азарової Iрини Олегiвни Головою Ревiзiйної комiсiї АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа 

до переобрання. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини.   

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Любар Тетяна Михайлiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1984 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, завiдувач канцелярiї ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол вiд 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi та обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Любар Тетяну Михайлiвну строком на 5  рокiв. За звiтний перiод змiн 

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

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ломака Костянтин Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 32 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, начальник управлiння фiзичного захисту та 

охорони ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол вiд 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi та обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Ломаку Костянтина Олексiйовича строком на 5  рокiв. За звiтний 

перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

 

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. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 44 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, Президент ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Лавренка Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є 

представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Частка, якою володiє посадова 

особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Рiшенням Наглядової ради Товариства 

(протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2018р.) Лавренка Миколу Миколайовича з 

06.04.2018р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. 

Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Луценко Iван Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1954 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 46 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", 34801918, директор департаменту 

технiчної полiтики ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 вiд 06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Луценка Iвана Васильовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером 

Товариства, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. За 

звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Федорко Анастасiя Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 - 

4. Рік народження 

 1962 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, директор економiчного департаменту ТОВ 

"ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол вiд 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi та обрано 

членом Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiю Миколаївну строком на 5  рокiв. За звiтний перiод 

змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.  

 

1. Посада 

 член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Нагiрняк Олег Дмитрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1981 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 15 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", 22048622, директор комерцiйний АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд  05.07.2018 року (протокол б/н вiд 

05.07.2018р.) обрано членом Правлiння Товариства Директора комерцiйного Нагiрняка Олега 

Дмитровича з 06 липня 2018 року. За звiтний перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Качура Олена Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1970 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 



 30 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, головний бухгалтер ТОВ "ВС ГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол вiд 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревiзiйної комiсiї Качуру Олену Миколаївну строком на 5  рокiв. За звiтний 

перiод змiн не вiдбулося. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Джафарова Олена Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, директор департаменту регуляторної 

полiтики ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". 

8. Опис 

 Згiдно з Повiдомленням про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера вiд 

21.05.2019 року  №132/0/1-19, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВС 

ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" ( поточна назва - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"), як 

акцiонер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство), 

вiдповiдно до п.7 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", повiдомило про 

призначення членом Наглядової ради АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Джафарову Олену 

Анатолiївну - представника акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"  ( 

поточна назва - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ") на строк до переобрання/вiдкликання. За 

звiтний перiод змiн не вiдбулося. Представник акцiонера Джафарова Олена Анатолiївна не 

володiє часткою в статутному капiталi АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Астахова Оксана Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1993 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 3 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 43203663, начальник економiчного 

вiддiлу  ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" 

8. Опис 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний код 33947089), як акцiонер, що є 

власником 20 435 386 штук простих iменних акцiй АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 

16,70 % статутного капiталу АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", повiдомило про призначення членом Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Астахової Оксани Олександрiвни, як представника акцiонера ТОВ 

"ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"(Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника 

акцiонера вiд 27.01.2020 року №6/0/1-20) на строк до переобрання/вiдкликання. Представник 

акцiонера Астахова Оксана Олександрiвна не володiє часткою в статутному капiталi АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Спектор Оксана Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 40 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 43203663, головний фахiвець 

Департаменту операцiйного контролю ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"  

8. Опис 

 ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (iдентифiкацiйний код 33947089), як акцiонер, що є 

власником 20 435 386 штук простих iменних акцiй АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", що становить 

16,70 % статутного капiталу АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", вiдповiдно до п. 7 ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", повiдомило про призначення членом Наглядової ради АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Спектор Оксану Анатолiївну, як представника акцiонера ТОВ "ВС 

ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника 

акцiонера вiд 20.02.2020 року №15/0/1-20) на строк до переобрання/вiдкликання. Представник 

акцiонера Спектор Оксана Анатолiївна не володiє часткою в статутному капiталi АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  



Зобов’язання за цінними паперами X 5481 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 5481 X X 

Облiгацiї серiї С 23.06.2017 5481 15 23.03.2022 

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 (усього) 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 1077389 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 85 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 218368 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1301323 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 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Розподiлення 

електроенергi

ї 

0 0 0 646870 501494 94,3 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати, пов'язанi з купiвлею 

електричної енергiї з метою 

компенсацiї технологiчних витрат 

електричн 

31 

2 Витрати на оплату працi та 

вiдповiднi нарахування 

30 

3 Амортизацiя 24 

4 Матерiальнi витрати 14 

 



VII. 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 

(шт.) 

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 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, 

емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля акцiями емiтента на 

внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за межами 

України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп та дострокове 

погашення акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.  

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

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 у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23.06.2017 №27/2/2

017 

НКЦПФР UA4000198

535 

відсотко

ві 

1000 100000 Бездокумента

рні іменні 

100000000 15 згiдно з 

умовами 

випуску 

245603,61 23.03.2022 

Опис 

15.09.2017 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано СВIДОЦТВО про реєстрацiю випуску облiгацiй 

пiдприємств серiї С ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" № 27/2/2017 вiд 23.06.2017 р. Метою випуску облiгацiй серiї С ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" було  проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску серiї В ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", термiн 

обiгу яких закiнчувався 23.09.2017 року. Конвертацiя облiгацiй ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (випуск серiї В в випуск серiї С) 

вiдбулась у вiдповiдностi до рiшення уповноваженого органу ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" вiд 02.06.2017року (протокол Наглядової 

ради ПрАТ "ЕК"Житомиробленерго" вiд 02.06.2017р.). 

 



З 24 квiтня 2018 року рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" включенi в 

Бiржовий список без включення до Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшенням № 180425/00002 вiд 25 квiтня 2018р. 

операцiйного управлiння ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на пiдставi пункту 

5.38.Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення перевести з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2 рiвня лiстингу 

бiржового реєстру. Дане рiшення набрало чинностi з 26 квiтня 2018 р.   

 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. 

 

Викуп та дострокове погашення облiгацiй протягом звiтного перiоду не проводився.  

 

В I кварталi 2020 року виплачено процентний дохiд за 10-й вiдсотковий перiод в сумi 245 603,61грн. вiдповiдно до Рiшення про випуск 

облiгацiй серiї С.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi електроенергетики" 

2. Організаційно-правова форма 

 Організація роботодавців 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39114426 

4. Місцезнаходження 

 10002,Житомирська обл., м.Житомир, вул. Жуйка,12 

5. Опис 

 Станом на 31.03.2020 року АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є одним iз засновникiв Органiзацiї роботодавцiв "Житомирська обласна 

органiзацiя роботодавцiв в галузi електроенергетики" та вiдповiдно, є її членом. Голова Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" є Головою 

Ради Органiзацiї роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi електроенергетики" та може здiйснювати 

управлiнськi функцiї, беручи участь у засiданнях Ради.  Органiзацiя роботодавцiв "Житомирська обласна органiзацiя роботодавцiв в галузi 

електроенергетики" здiйснює дiяльнiсть професiйних громадських органiзацiй (Код за КВЕД 94.12). Статутний капiтал органiзацiї не 

подiлений на частки. Активи, наданi емiтентом у якостi внеску у виглядi вступних та членських внескiв - грошовi кошти. 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.07.

2010 

№529/1/10 UA4000077481 122 398 540 30 599 635 121 140 927 0 0 

Опис: 

Випуск акцiй зареєстрований 13.07.2010р, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску - №529/1/10, Мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000077481, кiлькiсть акцiй у 

випуску-122398540 штук, загальна номiнальна вартiсть - 30599635 грн., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 140 927 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено - 0; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 0. 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ 

страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Сума забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.06.2017 №27/2/2017 UA40001985

35 

100000000 порука ПрАТ 

"ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНIЯ" 

34801918 173400000 

Опис 

Облiгацiї серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (Реєстрацiйний №27/2/2017 дата реєстрацiї 23.06.2017року) забезпечуються порукою 

щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями.  Емiтентом 

укладено Договiр поруки з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 02.06.2017 

року №3-П/2017 про забезпечення випуску облiгацiй  серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", який передбачає укладення договорiв 

поруки мiж власниками облiгацiй та ПрАТ"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ". Згiдно цього договору ПрАТ"ПIВДЕННА 

ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй АТ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 100000 (сто тисяч штук), на суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень а саме: виплати 

вiдсоткового доходу за облiгацiями в строки та в розмiрi, що визначенi Умовами випуску облiгацiй; виплати номiнальної вартостi 

облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення облiгацiй, що визначений умовами випуску облiгацiй; виплати вартостi облiгацiй вiдповiдно 

до порядку обов'язкового викупу облiгацiй, що визначений Умовами випуску облiгацiй. Договiр поруки, укладений мiж емiтентом та 

ПрАТ"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ", дiє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором. 

  

 

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 

 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 34801918 

Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 
за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників: 13 

Адреса, телефон: 65007 м.Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд 88, оф.203, (048)705-21-62 

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 

 

Проміжний баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2020 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 0 0 

    первісна вартість 1001 4 4 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 ) ( 4 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 461 10 461 

Основні засоби 1010 3 2 

    первісна вартість 1011 53 53 

    знос 1012 ( 50 ) ( 51 ) 

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 661 596 253 483 

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 0 0 



Усього за розділом I 1095 672 060 263 946 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 80 80 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 80 80 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 531 086 937 047 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 6 10 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 4 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 347 286 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 347 286 

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 21 21 

Усього за розділом II 1195 531 546 937 448 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 203 606 1 201 394 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 200 000 1 200 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 463 463 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 818 672 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 1 203 281 1 201 135 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 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 0 0 

    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 81 81 

    розрахунками з бюджетом 1620 68 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 3 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 11 

    одержаними авансами 1635 125 125 

    розрахунками з учасниками 1640 3 3 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 47 34 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 0 

Усього за розділом IІІ 1695 325 259 

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 1 203 606 1 201 394 

 

Керівник    Колесников Костянтин Геннадiйович 

 

Головний бухгалтер   Бєлайчук Катерина Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 34801918 

 

Проміжний звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2020 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 0 525 

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 ( 0 ) ( 331 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 194 

    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 0 0 

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 ( 288 ) ( 204 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 6 ) 

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 0 0 

    збиток 2195 ( 286 ) ( 16 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 491 430 29 903 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 493 290 ) ( 29 765 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 122 

    збиток 2295 ( 2 146 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 122 

    збиток 2355 ( 2 146 ) ( 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 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 146 122 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 0 

Витрати на оплату праці 2505 75 176 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 39 

Амортизація 2515 1 2 

Інші операційні витрати 2520 195 324 

Разом 2550 288 541 

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 4 800 000 000 4 800 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4 800 000 000 4 800 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,000450 0,000030 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,000450 0,000030 

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

 

Керівник    Колесников Костянтин Геннадiйович 

 

Головний бухгалтер   Бєлайчук Катерина Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 34801918 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2020 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 0 560 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 4 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 2 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

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 0 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 59 ) ( 194 ) 

Праці 3105 ( 58 ) ( 113 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16 ) ( 31 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 217 ) ( 330 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 100 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 217 ) ( 230 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 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 ( 1 ) ( 13 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -348 -117 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 85 469 110 001 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 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 ( 85 182 ) ( 109 851 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 287 150 

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 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -61 33 

Залишок коштів на початок року 3405 347 68 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 286 101 

 

Керівник    Колесников Костянтин Геннадiйович 

 

Головний бухгалтер   Бєлайчук Катерина Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 34801918 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2020 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 1 200 000 0 0 463 2 818 0 0 1 203 281 

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 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 200 000 0 0 463 2 818 0 0 1 203 281 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 146 0 0 -2 146 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 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 0 0 0 -2 146 0 0 -2 146 

Залишок на кінець року  4300 1 200 000 0 0 463 672 0 0 1 201 135 

 

Керівник    Колесников Костянтин Геннадiйович 

 

Головний бухгалтер   Бєлайчук Катерина Григорiвна 



 

КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"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: 3368 

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 31.03.2020 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 9 802 9 618 

    первісна вартість 1001 21 513 21 314 

    накопичена амортизація 1002 ( 11 711 ) ( 11 696 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 7 743 910 7 666 296 

    первісна вартість 1011 8 334 752 8 365 475 

    знос 1012 ( 590 842 ) ( 699 179 ) 

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 36 452 57 534 

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 0 0 



Усього за розділом I 1095 7 790 164 7 733 448 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 48 218 52 130 

Виробничі запаси 1101 43 651 46 317 

Незавершене виробництво 1102 146 53 

Готова продукція 1103 4 409 5 740 

Товари 1104 12 20 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 6 955 7 854 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 656 9 774 

    з бюджетом 1135 132 167 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 669 19 958 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 101 288 208 885 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 101 288 208 885 

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 166 918 298 768 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 7 957 082 8 032 216 

 

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 5 074 024 5 003 817 

Додатковий капітал 1410 98 491 98 491 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 357 5 357 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 482 727 1 592 628 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 6 691 199 6 730 893 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 030 405 1 030 152 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 566 5 566 

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 1 035 971 1 035 718 

    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 16 429 7 170 

    розрахунками з бюджетом 1620 35 822 47 237 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 16 794 24 460 

    розрахунками зі страхування 1625 2 596 5 006 

    розрахунками з оплати праці 1630 14 377 19 080 

    одержаними авансами 1635 103 939 127 537 

    розрахунками з учасниками 1640 8 847 8 847 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 47 902 50 728 

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 229 912 265 605 

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 7 957 082 8 032 216 

 

Керівник    Шекета Олексiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Хойда Наталiя Гурiївна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2020 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 531 650 492 409 

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 ( 453 589 ) ( 446 206 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 78 061 46 203 

    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 10 836 6 598 

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 ( 20 339 ) ( 21 599 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6 516 ) ( 6 019 ) 

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 62 042 25 183 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 935 6 379 



Інші доходи 2240 4 005 629 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 246 ) ( 2 847 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 2 030 ) ( 796 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 65 706 28 548 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -25 745 -20 117 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 39 961 8 431 

    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 -325 -10 139 

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 -325 -10 139 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -58 ) ( -2 118 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -267 -8 021 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 39 694 410 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 200 828 220 052 

Витрати на оплату праці 2505 130 692 110 630 

Відрахування на соціальні заходи 2510 27 744 23 547 

Амортизація 2515 108 938 105 458 

Інші операційні витрати 2520 10 149 11 633 

Разом 2550 478 351 471 320 

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 0,326480 0,068880 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,326480 0,068880 

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

 

Керівник    Шекета Олексiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Хойда Наталiя Гурiївна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2020 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 669 668 709 207 

Повернення податків і зборів 3005 2 699 11 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 2 227 1 460 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 11 105 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 176 

Надходження від операційної оренди 3040 2 084 1 563 

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 3 036 288 051 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 272 991 ) ( 317 793 ) 

Праці 3105 ( 100 059 ) ( 76 714 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28 134 ) ( 20 585 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 105 771 ) ( 90 022 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 18 337 ) ( 21 883 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 59 257 ) ( 45 695 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 28 177 ) ( 22 444 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 526 ) ( 22 168 ) 

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 ( 17 076 ) ( 126 682 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 154 176 346 609 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 219 397 



    необоротних активів 3205 0 1 239 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 234 3 896 

    дивідендів 3220 489 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 4 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 21 318 ) ( 58 292 ) 

    необоротних активів 3260 ( 28 742 ) ( 7 979 ) 

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 -46 333 158 261 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 50 000 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 483 254 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 9 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 246 ) ( 10 893 ) 

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 ) ( 13 000 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -246 -457 156 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 107 597 47 714 

Залишок коштів на початок року 3405 101 288 108 819 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 208 885 156 533 

 

Керівник    Шекета Олексiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Хойда Наталiя Гурiївна 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2020 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 5 074 024 98 491 5 357 1 482 727 0 0 6 691 199 

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 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 30 600 5 074 024 98 491 5 357 1 482 727 0 0 6 691 199 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 39 961 0 0 39 961 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -267 0 0 0 0 0 -267 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 -325 0 0 0 0 0 -325 

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 58 0 0 0 0 0 58 

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 -69 940 0 0 69 940 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 -70 207 0 0 109 901 0 0 39 694 

Залишок на кінець року  4300 30 600 5 003 817 98 491 5 357 1 592 628 0 0 6 730 893 

 

Керівник    Шекета Олексiй Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Хойда Наталiя Гурiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

 

за перiод, що закiнчився 31.03.2020 року. 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

          АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство, 

Компанiя) зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Товариство було створене як 

Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" вiдповiдно до Указу 

Президента України "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" 

вiд 04.04.1995 року №282/95 i наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 

04.07.1995р. №117 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства 

"Житомиробленерго" у Державну акцiонерну енергопостачальну компанiю 

"Житомиробленерго". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 листопада 1999 

року, Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя (ДАЕК) "Житомиробленерго" була 

перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" (ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"). Згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства", 11 березня 2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв змiнено назву на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07 

квiтня 2017 року було змiнено тип Товариства з публiчного на приватне та змiнено 

найменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". На виконання Закону України "Про ринок електричної 

енергiї" вiд 13.04.2017р. №2019-VIII та вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНРГО", якi вiдбулись 06.04.2018 року, змiнено найменування 

Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНIЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО".   

 

Основною дiяльнiстю Товариства в 1 кварталi 2020 року була дiяльнiсть з розподiлу електричної 

енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi вiдповiдно до Постанови 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) №1441 вiд 16 листопада 2018 року.  

 

Юридична адреса Компанiї: вул. Пушкiнська, 32/8, м. Житомир, 10008, Україна. 

 

       2. Основнi положення облiкової полiтики 

 

      2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ").  

 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною 

вартiстю, за винятком таких статей: основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 



i фiнансових активiв,  якi оцiнюються за переоцiненою та справедливою вартiстю.  Фiнансова 

звiтнiсть представлена в тисячах гривень,  всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де 

вказано iнше.  

 

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 

валютi вiдображаються в функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 

функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi 

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. 

 

У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. 

 

      2.2. Облiк iнфляцiї 

 

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. У вiдповiдностi 

вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi  

використовуватися суми, вираженi в одиницях вимiру, що дiяли на звiтну дату. Починаючи з 01 

сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. 

Суми, вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для 

вiдображення балансової вартостi  у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi 

коефiцiєнти перерахунку застосованi до Статутного капiталу Товариства. Результат впливу 

гiперiнфляцiї в сумi 98 491 тис. грн. включено до складу додаткового капiталу станом на 01 

сiчня 2012 року. 

 

       2.3. Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи Товариства, 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 за їхньої наявностi. Оцiнка основних засобiв 

здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива вартiсть переоцiненого 

активу суттєво не вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi. 

 

Незавершене будiвництво мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням основних 

засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва та 

введення в експлуатацiю. 

 

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. 

 

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.  

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: 

 

Групи основних засобiв            Термiн корисного використання       Рiчна норма 

амортизацiї  

 

Будiвлi                                                    40 рокiв                                                                 

2,5% 

 

Передавальне обладнання               25-30 рокiв                                                             

4-3,3% 

 

Офiсне обладнання                            4-10 рокiв                                                            

25-10%   

 

Транспортнi засоби                            8-12 рокiв                                                        

12,5-8,3% 

 

Iншi                                                      4-20 рокiв                                                              

25-5%  

 

Дооцiнка балансової вартостi в результатi переоцiнки основних засобiв вiдноситься на  резерв 

переоцiнки, що вiдображається в роздiлi "Власний капiтал" звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї 

частини, в якiй вона змiнює зменшення переоцiнки того ж активу, ранiше визнаного у прибутках 

або збитках, i ця частина визнається як прибуток або збиток. Уцiнка балансової вартостi 

визнається в прибутках або збитках, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо 

компенсує дооцiнку балансової вартостi цих же активiв у попередньому перiодi i вiдноситься на 

резерв переоцiнки. 

 

Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiковується у 

нерозподiлений прибуток. 

 

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. 

 

Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого 



використання не очiкується отримання економiчних вигод.  

 

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 за перiод, в якому визнання активу припиняється. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, побудованих, реконструйованих лiнiй 

електропередач, ЗТП, ЩТП, КТП та автотранспорту  повинна бути не бiльша 1% вiд первинної 

вартостi об'єкта ОЗ. Лiквiдацiйна вартiсть iнших об'єктiв ОЗ визначається комiсiєю з 

врахуванням виробничого призначення об'єкта ОЗ, що вводиться в експлуатацiю, тривалостi 

термiну його корисного використання та того факту, придбання та введення в експлуатацiю 

даного об'єкта здiйснене з метою використання у господарськiй дiяльностi i не передбачено 

подальшу експлуатацiю. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та 

одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, 

включаються до складу поточних витрат. У разi часткової лiквiдацiї об'єкта основних засобiв 

його первiсна (переоцiнена) вартiсть та знос зменшуються вiдповiдно на суму первiсної 

(переоцiненої) вартостi та зносу лiквiдованої частини об'єкта. Первiсна вартiсть безоплатно 

отриманих основних засобiв дорiвнює їх справедливiй вартостi на дату отримання.  

 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коректуються за необхiднiстю. 

 

      2.5. Зменшення корисностi активiв. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли 

певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути 

вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його 

балансової вартостi над оцiночною вiдшкодованою вартiстю, вартiсть такого активу або 

одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни 

продажу активу або вартостi використання активу. Втрати вiд зменшення корисностi активу 

включаються до складу витрат звiтного перiоду з одночасним збiльшенням суми зносу об'єкта 

основних засобiв. Сума вигод вiд вiдновлення ранiше зменшеної корисностi об'єкта основних 

засобiв вiдображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта 

основних засобiв. 

 

      2.6. Фiнансовi iнструменти. 

 

В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Товариство здiйснює їх класифiкацiю 

та визначає модель подальшої оцiнки. Борговi фiнансовi активи класифiкуються , виходячи з 

бiзнес-моделi, якi Товариство використовує для управлiння цими активами, та характеристик 

грошових потокiв, передбачених договором, що iнiцiює фiнансовий iнструмент. Класифiкацiя 

фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 

 

- фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю; 

 

- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

 

- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 



 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

 

- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв; 

 

- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину 

основної суми. 

 

- При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, 

Товариство може безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в 

iншому сукупному доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi. Цей вибiр 

робиться окремо для кожного фiнансового iнструмента. 

 

Операцiї в iноземних валютах. Українська гривня є функцiональною валютою i валютою 

представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, 

спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважає на дати здiйснення операцiй. 

Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються  за  курсами 

обмiну, чинними на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, 

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Немонетарнi активи та зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, 

перераховуються у гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. У  фiнансової 

звiтностi, пiдготовленiй  станом на 31 березня 2020 року та 31 березня 2019 року, операцiї у 

валютi вiдсутнi. 

 

_______________________________________________31.03.2020                      31.03.2019 

 

Долар США                                                                               -                                 

- 

 

      2.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство 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  

 

      2.8. 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.  

 

        2.9. Акцiонерний капiтал 

 



Фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, 

якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi 

акцiї Товариства класифiкуються як пайовi iнструменти. 

 

     2.10. Капiтал у дооцiнках 

 

Фонд переоцiнки основних засобiв формується при переоцiнцi груп основних засобiв. При 

припиненнi визнання активу частину резерву з переоцiнки основних засобiв, що вiдноситься до 

вибуваючих активiв, перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.  

 

Якщо актив використовується, то переноситься частина фонду з переоцiнки основних засобiв. 

Сума перенесеного приросту є рiзницею мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi 

переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на пiдставi його 

iсторичної вартостi. 

 

Фонд справедливої вартостi фiнансових активiв представляє собою накопиченi доходи i витрати, 

що виникають при переоцiнцi фiнансових активiв, категорiї "фiнансовi активи, оцiненi за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi". 

 

     2.11. 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. 

 

     2.12. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат. 

 

Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен 

здiйснювати внески, розрахованi як процентна частка вiд загальної суми заробiтної плати. Ця 

пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки вiдноситься до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.  

 

Також Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, до якого здiйснює 

щомiсячнi вiдрахування у розмiрi 1 грн. за кожного спiвробiтника за вiдпрацьований мiсяць. Ця 

пенсiйна програма є програмою iз встановленими внесками. Цi витрати у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки вiдноситься до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. 

 

      2.13. Оренда. 

 

Визначення наявностi умов оренди ?рунтується на сутностi договору на дату початку оренди, 

зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу, або 

договiр передбачає право на використання активу.  

 

Компанiя як орендар: платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про 

фiнансовi результати iз використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди. 

 

Компанiя як орендодавець: оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i 

вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, 

понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансовою вартостi 

орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. 

Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 



 

     2.14. Потенцiйнi зобов'язання. 

 

 Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язаня потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють в 

собi  економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 

Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли 

можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

 

     2.14. Резерви. 

 

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), 

яке виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення 

зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка 

суми такого зобов'язання. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви 

дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути 

застосовано, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується 

дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. 

 

     2.15. Визнання доходiв. 

 

Товариство визнає дохiд, коли воно задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи 

обiцяний товар або послугу клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт отримує контроль над 

таким активом. Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю: 

 

- Iдентифiкацiя договору; 

 

- Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору; 

 

- Визначення цiни операцiї; 

 

- Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню; 

 

- Визнання виручки. 

 

Дохiд по договорам з розподiлу електричної енергiї Товариство визначає як зобов'язання, якi 

задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю вiдокремлених 

товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими i передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою 

схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за результатом. Товариство 

застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку Товариство має право 

виставити рахунок вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕКП та обсягiв розподiлених 

кiловат часiв. 

 

Дохiд вiд надання послуг визнається в момент пiдписання акту виконаних робiт (наданих послуг 

вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг. 

 

В договорах Товариства вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування. Як правило. Товариство 

отримує короткостроковi аванси вiд своїх клiєнтiв до трьох мiсяцiв. 

 

      2.16. Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими 

кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також 



чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. 

 

     2.17. Податок на прибуток. 

 

Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до вимог чинного законодавства та 

визначається на пiдставi фiнансових результатiв, вiдображених в бухгалтерському облiку i 

змiнених на деякi коригування, необхiднi для цiлей оподаткування. Поточнi податковi активи та 

зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати 

податковим органам. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi 

податкових ставок та податкового законодавства, якi набули або фактично набули чинностi на 

звiтну дату. Ставка податку на прибуток становить 18 %. 

 

Вiдстрочений податок. Вiдстрочений податок на прибуток нарахований за методом балансових 

зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому 

облiку.  

 

       2.18. Податок на додану вартiсть. 

 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 

в балансi. 

 

       2.19. Прибуток на акцiю. 

 

Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за 

перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками акцiй (прибуток за перiод мiнус дивiденди, 

виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували 

в обiгу.      

 

     2.20. Сегменти. 

 

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя здiйснює 

розподiл електричної енергiї на територiї Житомирської областi в межах розташування системи 

розподiлу електричної енергiї, що перебуває у власностi  АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" та 

електричних мереж iнших власникiв, що приєднанi до мереж лiцензiата; на територiї 

Рiвненської областi, Березiвський район, с. Сiвки; на територiї Хмельницької областi, 

Полонський район, смт Полiнка; на територiї Вiнницької областi, Козятинський район, с. 

Пузирики, с. Махаринцi. 

 

Розкриття iнформацiї 

 

3.1. Основнi засоби 

 

Первiсна вартiсть Земля Будiвлi Передавальне обладнання Офiсне обладнання

 Транспортнi засоби Iншi Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом 

 

01.01.2019 1336 536910 7114632 10784 74823 150081 50017 7938583 

 

Надходження  1302 37122  250 1616 24072 64362 



 

Вибуття   (404) (15) (83) (872) (41162) (42536) 

 

Рекласифiкацiя      (1)        2 (1) - 

 

31.03.2019 1336 538212 7151350 10768 74990 150827 32926 7960409 

 

Знос та знецiнення         

 

01.01.2019 - (5732) (143037) (968) (9068) (10761) - (169566) 

 

Амортизацiя за 1 квартал 2019 року - (3472) (88117) (723) (5496) (7437) -

 (105245) 

 

Вибуття -  370 3 13 89 - 475 

 

Рекласифiкацiя         

 

31.03.2019 - (9204) (230784) (1688) (14551) (18109) - (274336) 

 

Чиста балансова вартiсть 31.03.2019 1336 529008 6920566 9080 60439

 132718 32927 7686073 

 

01.01.2020 1336 542917 7461865 12940 81484 179435 54675 8334752 

 

Надходження      798   25238  223 198 2834 30767 60058 

 

Вибуття  (420) (1066) (16) (24) (316) (27493) (29335) 

 

Рекласифiкацiя   25   (25)   

 

31.03.2020 1336 543295 7486162 13147 81658 181928 57949 8365475 

 

Знос та знецiнення         

 

01.01.2019 - (19603) (496131) (4193) (30560) (40355) -

 (590842) 

 

Амортизацiя за 1 квартал 2020 року  (3471) (90909) (868) (5267) (8247) -

 (108762) 

 

Вибуття  27 274 7 9 107  424 

 

Рекласифiкацiя   (2)   2   

 

31.03.2020 - (23047) (586768) (5054) (35818) (48493) 

 (699180) 

 

Чиста балансова вартiсть 01.01.2020 1336 523314 6965834 8747 50924

 139080 54675 7743910 

 



Чиста балансова вартiсть 31.03.2019 1336 529008 6920566 9080 60439

 132718 32926 7686073 

 

Чиста балансова вартiсть 31.03.2020 1336 520248 6899394 8093 45840

 133435 57949 7666295 

 

3.2. Запаси 

 

  31.03.2020 31.03.2019 

 

Матерiали для передавального обладнання  18 632 17 945 

 

Запаснi частини до виробничого обладнання  19 418 16 641 

 

Паливо  12 648  9 206 

 

Будiвельнi матерiали       560     922 

 

Товари         20        7 

 

Iншi запаси       852  1 241 

 

Запаси, разом  Рядок 1100 52 130 45 962 

 

3.3. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

 

  31.03.2020 31.03.2019 

 

Дебiторська заборгованiсть за  розподiл (3612,3619)  7 340 43 178 

 

Дебiторська заборгованiсть за поставку (3611)  21 422 44 921 

 

Дебiторська заборгованiсть за реактивну енергiю (3616)  3 551  4 915 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть  1 096   1 146 

 

Резерв кредитних збиткiв  (25 555) (33 562) 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, разом  Рядок 1125    7 

854 60 598 

 

3.4. Грошi та еквiваленти 

 

  31.03.2020 31.03.2019 

 

Рахунки в банках  208 885 156 533 

 

Депозитнi рахунки  - - 

 

Грошовi кошти в касi  - - 

 



Грошi та їх еквiваленти, разом  Рядок 1165 208 885 156 533 

 

 

 

  31.03.2020 31.03.2019 

 

Грошовi кошти в гривнях  208 885 156 533 

 

Грошовi кошти в валютах             - - 

 

Грошi та їх еквiваленти, разом  Рядок 1165 208 885 156 533 

 

3.5. Зареєстрований (пайовий) капiтал 

 

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений 30 600 тис. грн. - простi 

акцiї 122 398 540 шт. , номiнальною вартiстю 0,25 грн. за 1 акцiю. 

 

3.6. Додатковий капiтал. 

 

У складi додаткового капiталу Компанiя вiдображає вплив гiперiнфляцiї. Додатковий капiтал 

сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку та складає 98 491 тис. грн. 

 

 (2019 р.: 98 491 тис. грн.). 

 

3.7. Резервний капiтал. 

 

Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв 

статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувається шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. 

Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний капiтал, не пiдлягає 

розподiлу мiж акцiонерами Компанiї. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв  

Компанiї та iнших цiлей вiдповiдно до чинного законодавства. 

 

Станом на 31 березня 2020 року резервний капiтал складав 5 357 тис. грн. (31 грудня 2019 року: 

5 357 тис. грн.). 

 

Голова Правлiння                                                                 О.М.Шекета 

АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

 

Головний бухгалтер                                                              Н.Г.Хойда 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
ПРОМIЖНИЙ ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА  

 

за перший квартал 2020 року  

 

В 1995 роцi в процесi корпоратизацiї було створено Державну акцiонерну енергопостачальну 

компанiю (ДАЕК) "Житомиробленерго", засновником якої виступила держава в особi 

Мiнiстерства енергетики України. 30 листопада 1999 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя (ДАЕК) "Житомиробленерго" була 

перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" (ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"). Згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства" 11 березня 2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв було змiнено назву на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07 квiтня 

2017 року було змiнено тип Товариства з публiчного на приватне та змiнено найменування на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". В 2017 роцi набрав чинностi Закон України "Про ринок електричної 

енергiї" вiд 13.04.2017р. № 2019-VIII (далi - ЗУ "Про ринок електричної енергiї"), який 

запроваджує нову модель ринку електроенергiї та встановлює новi правовi, економiчнi та 

органiзацiйнi засади функцiонування ринку електричної енергiї. На виконання ЗУ "Про ринок 

електричної енергiї" щодо вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд постачання 

електричної енергiї та вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", якi вiдбулись 06.04.2018 року, змiнено найменування Товариства з 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (вiд 

19.04.2018р. в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань). 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далi-Товариство) здiйснює 

дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї на територiї Житомирської областi, а також частково 

територiя Рiвненської, Хмельницької та Вiнницької областей (пооб'єктний перелiк системи 

розподiлу електричної енергiї) вiдповiдно до лiцензiї, виданої НКРЕКП Постановою  вiд 

16.11.2018  № 1441. Дана лiцензiя видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка вiдповiдно пункту 72 

частини першої статтi 1  Закону України "Про ринок електричної енергiї" є регулятором ринку 

електричної енергiї.. 

 

Одним з першочергових завдань Товариства є виконання лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї, вiдповiдно до яких Товариство, як 

оператор системи розподiлу (ОСР) надає послуги з розподiлу електричної енергiї та доступ до 

своїх електричних мереж на недискримiнацiйнiй та прозорiй основi за тарифами, встановленими 

НКРЕКП, та створення умов для надiйного та безперебiйного енергозабезпечення споживачiв 

електричної енергiї на територiї провадження дiяльностi. Доступ до системи розподiлу та 

послуги з розподiлу надаються на пiдставi договору про надання послуг з розподiлу електричної 

енергiї, вiдповiдно до Правил роздрiбного ринку електричної енергiї, Кодексу систем розподiлу 

та Кодексу комерцiйного облiку електричної енергiї.   

 

У I кварталi 2020 року Товариство закупило електроенергiї на органiзованих сегментах ринку 

електричної енергiї для компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї 103 792 

тис.кВт.*год. на суму 140 060 тис.грн. (без ПДВ). При цьому, середнiй тариф у I кварталi 2020 



року склав 1,35 грн./кВт.*год. (без ПДВ).  

 

У звiтному кварталi 2020 року нараховано за послуги з розподiлу електричної енергiї прямим 

отримувачам послуг з розподiлу ОСР 194 801 тис.грн. (з ПДВ), постачальникам електроенергiї в 

розмiрi 407 003 тис.грн. (з ПДВ). Надходження коштiв у звiтному перiодi по послугах з 

розподiлу електроенергiї вiд прямих отримувачiв 201 988 тис.грн. (з ПДВ), вiд постачальникiв 

електроенергiї в розмiрi 407235 тис.грн. (з ПДВ). Вiдсоток надходження у I кварталi 2020 року 

становив 100,1 %. 

 

За I квартал 2020 року виконано 356 стандартних приєднань електроустановок споживачiв до 

електромереж Товариства, фактична плата за приєднання по яким становила 5,127 млн. грн. 

Також було реалiзовано 20 нестандартних приєднань електроустановок споживачiв, фактична 

плата за приєднання по яким  становила 4,703 млн. грн. Варто вiдмiтити, що у I кварталi 2020 

року, при виконаннi нестандартного приєднання була проведена реконструкцiя ПС 110/10кВ 

"Миропiль" (встановлено двi комiрки КРН-10У1) та побудовано 4,85 км КЛ-10 кВ. 

 

У I кварталi 2020 року капiтально вiдремонтовано: - ПЛ 35-110кВ довжиною 48,2 км; - ПЛ 

0,4-10кВ довжиною 757,1 км; - ТП 6-10/0,4кВ - 229 шт. 

 

По плану технiчних заходiв виконано: - встановлення 2 вакуумних вимикачiв на ПС 35-110 кВ; - 

впровадження пристроїв РЗ та ПА на ПС 35-110кВ - 2 шт.; - впровадження 52 обмежувачiв 

перенапруги РВО-10 кВ. 

 

Емiтент вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi його дiяльностi. 

Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi 

внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi. 

Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних 

та операцiйних цiлей. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Пiдтверджую офiцiйну позицiю, що наскiльки менi вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 

квартал 2020 року, пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi  та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

Товариства, а також про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 

 

 

Голова Правлiння АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" О.М. Шекета 

 

 

 


