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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2015 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 22048622 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 23.10.2015 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці www.ztoe.com.ua в мережі Інтернет 23.10.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

14. 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   

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

бухгалтерського обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

18. 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)  

19. Примітки: 

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

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

 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня та не передбачена штатним 

розкладом. 

 



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

папери вiдсутнi. 

 

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

папери вiдсутнi. 

 

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

 

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

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



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 Серiя А01 №464077 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.12.1999 

4. Територія (область) 

 Житомирська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 30599635 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 3850 

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

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

 35.14 - Торгiвля електроенергiєю 

 33.14 - Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування 

10. Органи управління підприємства 

 Емiтент - публiчне акцiонерне товариство.Вищий орган управлiння Товариства - є 

Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж зборами акцiонерiв Наглядова рада Товариства 

контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Правлiння є виконавчим колегiальним 

органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, органiзовує 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння дiє вiд iменi Товариства. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя 

Товариства. Органи управлiння та контролю Товариства у вiдповiдностi до законодавства 

України приймають в межах своєї компетенцiї внутрiшнi нормативнi документи, що регулюють 

його дiяльнiсть. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

2) МФО банку 

 300506 

3) поточний рахунок 

 26008002011613 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

5) МФО банку 

 300506 

6) поточний рахунок 

 260083514 

 

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

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 



(дозволу) дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Постачання електричної енергiї 

за регульованим тарифом 

Серiя АГ 

№500314 

11.05.2011 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

Передача електричної енергiї 

мiсцевими (локальними) 

електричними мережами 

Серiя АГ 

№500313 

11.05.2011 Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики України 

 

Опис Дана лiцензiя видана на необмежений термiн. 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

Серiя АГ 

№576095 

15.04.2011 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя 

08.02.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Шекета Олексiй Михайлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Правлiння ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго". 

8. Опис 

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

компетенцiї Голови Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 17.06.2015 року. (згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 12.06.2015 р. (Протокол № 09) обрано на  посаду Голови Правлiння 

Товариства з 17.06.2015 року). Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України 

"Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди 

на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Правлiння-директор виконавчий 

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

 Харчук Леонiд Павлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 -   - 



4. Рік народження 

 1961 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Протягом останнiх десяти рокiв займає посаду члена Правлiння-директора виконавчого 

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". 

 

 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває протягом 10 рокiв. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння-директор фiнансовий 

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

 Бабак Тамара Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 13 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор фiнансовий ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго".  

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

України.  На данiй посадi перебуває з 26.06.2015 р. Посадова особа не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 



 член Правлiння-директор комерцiйний 

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

 Самчук Олег Григорович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 11 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З 2005 р.по 2012 р. займав посаду директора Житомирського РЕМ; з 2012 р. по 2013 р. - 

заступник комерцiйного директора зi збуту електроенергiї ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". З 

16.06.2013 р. - комерцiйний директор Компанiї. З 15.10.2013 р. - член Правлiння-директор  

комерцiйний. 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 15.10.2013 р. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства.Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння-директор з питань безпеки 

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

 Сидорака Iгор Олексiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1962 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 8 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З 06.09.2007 року- на посадi директора з питань безпеки ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". 

На посадi члена Правлiння-директора з питань безпеки з 15.10.2013 року. 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 



Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 15.10.2013 р. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Правлiння-головний бухгалтер 

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

 Хойда Наталiя Гурiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1959 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 19 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Протягом останнiх шести рокiв займає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго". 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 26.03.2012 року. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Правлiння-директор технiчний 

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

 Остапенко Олександр Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2009 - 2014 р.р. - заступник технiчного директора з високовольтних мереж ВАТ "ЕК 

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



18.06.2014 р. - член Правлiння-директор технiчний ПАТ "ЕК "Житомиробленерго".  

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 18.06.2014 р. Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Правлiння-директор з iнвестицiй 

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

 Величук Анатолiй Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 35 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З 12.03.07 р. - директор з iнвестицiй ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", з 06.03.2015 р. - член 

Правлiння-директор з iнвестицiй ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

данiй посадi перебуває з 06.03.2015 р.(згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 06.03.2015 р. (Протокол № 111) обрано на посаду члена Правлiння 

Товариства). Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист 

персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття 

iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

  33947089   

4. Рік народження 



 0 

5. Освіта 

 - 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

8. Опис 

 Юридична особа не є посадовою особою Товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" . Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом Наглядової ради 

термiном на 3 (три) роки.У зв'язку iз припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради 

ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Спектора Михайла Йосиповича, керуючись пунктами 

10.13 Статуту та 3.7. Положення Про Наглядову Раду обрано Головою Наглядової ради ПАТ 

"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" з 08.09.2015 

року, про що Товариство у вiдповiдностi до чинного законодавства розмiстило Особливу 

iнформацiю. Повноваження обумовленi компетенцiєю Наглядової ради Товариства, що 

визначена Статутом ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової ради 

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

 Герасименко Андрiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - директор департаменту електричних станцiй ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 25.04.2014 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом 

Наглядової ради термiном на 3 (три) роки. У зв'язку iз обранням Головою Наглядової ради ПАТ 

"ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" члена Наглядової ради ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", який був Заступником Голови Наглядової ради обрано Заступником Голови 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Герасименко А.М. з 08.09.2015 року, про 

що Товариство у вiдповiдностi до чинного законодавства розмiстило Особливу iнформацiю. 

Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних 

даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 

щодо даних паспорта. 



 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

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

 VS Energy International N.V. 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

  34167415   

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 - 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - член Наглядової ради ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

8. Опис 

 Юридична особа не є посадовою особою Товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" . Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом Наглядової ради 

термiном на 3 (три) роки. Повноваження обумовленi компетенцiєю Наглядової ради Товариства, 

що визначена Статутом ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. VS Energy International N.V.  

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Сушко Свiтлана Валерiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 25.04.2014 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом 

Наглядової ради термiном на 3 (три) роки. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 



1. Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Куєвда Микола Валерiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - Старший Вiце-Президент ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини. На данiй посадi перебуває з 25.04.2014 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом 

Наглядової ради термiном на 3 (три) роки. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Колесник Олег Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1956 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - заступник генерального директора з фiнансового iнвестування ПАТ 

"УIФК" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Наглядову раду Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини. На данiй посадi перебуває з 25.04.2014 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 25.04.2014 року (Протокол №19) обрано членом 

Наглядової ради термiном на 3 (три) роки. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 



особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Антонова Наталiя Анатолiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1970 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - головний бухгалтер ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 24.04.2015 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року (Протокол №20) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки.  Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Азарова Iрина Олегiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - головний фахiвець планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.   На данiй посадi перебуває з 24.04.2015 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року (Протокол №20) обрано членом 



Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки.  Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Любар Тетяна Михайлiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1984 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 14 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2013 р.р. - провiдний фахiвець управлiння по роботi з персоналом ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна"; 2013-2015 р.р. - провiдний фахiвець вiддiлу корпоративних вiдносин 

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 24.04.2015 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року (Протокол №20) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Семенюк Лiна Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1977 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 2010-2015 р.р. - начальник вiддiлу аудиту та контролю за розрахунками споживачiв ТОВ 

"ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 



про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 24.04.2015 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року (Протокол №20) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки. Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Ломака Костянтин Олексiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фахiвець з технiчних питань управлiння економiчної безпеки ТОВ "ВС Енерджi 

Iнтернейшнл Україна". 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення 

про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного 

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

злочини.  На данiй посадi перебуває з 24.04.2015 року. Згiдно рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" вiд 24.04.2015 року (Протокол №20) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 (три) роки.  Керуючись ст. 37 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 р.), посадова 

особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння-заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 

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

 Таранюк Сергiй Вiталiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4. Рік народження 

 1978 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 



 12 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор комерцiйний ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго". 

8. Опис 

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

компетенцiї членiв Правлiння Товариства згiдно вимог Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства 

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

Таранюк С.В. не  займає посад в iнших юридичних особах. Керуючись ст. 37 Конституцiї 

України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI  вiд 01.06.2010 

р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.Обрано членом 

Правлiння  з 16 липня 2015 року, про що Товариство у вiдповiдностi до чинного законодавства 

розмiстило Особливу iнформацiю. 

 

 

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

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30370711 

4. Місцезнаходження 

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

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 2092 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

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

8. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  надає Емiтенту 

послуги вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних 

паперiв та корпоративних операцiй емiтента, в тому числi виплати доходiв за цiнними паперами 

вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України "Про 

депозитарну систему України", шляхом зарахування коштiв, переказаних емiтентом на рахунок 

Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках для їх подальшого переказу отримувачам. 

 

2 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - 

Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що 

функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне 

товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального 

депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй 

України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 

№2092). 



 

 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20064500 

4. Місцезнаходження 

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

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ 581146 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 05.04.2011 

7. Міжміський код та телефон/факс 

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

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

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

внесення цiнних паперiв Емiтента до бiржевого реєстру вiдповiдного рiвня лiстингу та iншi 

послуги, передбаченi укладеним мiж Емiтентом та Бiржею договором. 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 31810610 

4. Місцезнаходження 

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

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ 263431 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

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

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна компанiя" надає 

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

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

iменних цiнних паперiв. 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 



 26410155 

4. Місцезнаходження 

 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ 263357 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 24.09.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 528 61 28 (044) 528 61 28 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

 Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" надає послуги щодо 

вiдкриття рахунку у цiнних паперах, здiйснює зберiгання та облiк цiнних паперiв та надає iншi 

послуги, передбаченi укладеним договором. 

 

1. Найменування 

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

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 33262696 

4. Місцезнаходження 

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

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 3 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 12.04.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс 

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

8. Вид діяльності 

 Уповноважене рейтингове агенство 

9. Опис 

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

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

паперiв Емiтента (iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї А, серiї В) 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 31911511 

4. Місцезнаходження 

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

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 2906 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 23.04.2002 

7. Міжміський код та телефон/факс 

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



8. Вид діяльності 

 Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо" надає 

Емiтенту аудиторськi послуги. 

 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 №529/1/10 ДКЦПФР UA4000077481 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 12239854

0 

30599635 100 

Опис 

Акцiї ПАТ "ЕК"Житомиробленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (другий рiвень лiстингу). Цiннi 

папери не перебувають в обiгу за межами України.  

 

 

 

Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.  

 

 

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуван

ня органу, 

що 

зареєстрував 

випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу за 

звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

28.02.2008 189-1/2/08 ДКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокумента

рні іменні 

100000000 17 згiдно з 

проспектом 

емiсiї 

696854,34 23.09.2017 

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

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

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 188366 X X 

у тому числі:  

ЖОУ ПАТ "Державний ощадний 

банк України" 

17.12.2008 188366 11 16.12.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 5481 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 5481 X X 

Облiгацiї серiї В 21.02.2008 5481 17 23.09.2017 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 6419 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 429 X X 

Інші зобов'язання X 364538 X X 

Усього зобов'язань X 565233 X X 

Опис Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за 

сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за 

фiнансовими iнвестицiями вiдсутнi. 

 

 





2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Види 

дiяльностi: 

розподiлення 

електроенергi

ї; торгiвля 

електроенергi

єю 

0 0 0 1 516 555 тис. 

кВт/год. 

1295872 99,15 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на купiвлю 

електроенергiї на Оптовому 

ринку 

71,26 

2 Матерiальнi витрати 5,16 

3 Iншi операцiйнi витрати 0,97 

4 Витрати на оплату працi та 

Єдиний соцiальний внесок 

15,82 

5 Амортизацiя 6,79 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2015 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

Територія Житомирська область, Корольовський р-н за КОАТУУ 1810136600 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 234 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 3885 

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 30.09.2015 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 561 316 

    первісна вартість 1001 8 025 10 098 

    накопичена амортизація 1002 ( 7 464 ) ( 9 782 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 2 239 120 2 236 267 

    первісна вартість 1011 4 065 038 4 139 165 

    знос 1012 ( 1 825 918 ) ( 1 902 898 ) 

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 128 903 133 974 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4 808 5 627 

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 2 373 392 2 376 184 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 18 580 27 700 

Виробничі запаси 1101 18 500 27 683 

Незавершене виробництво 1102 53 0 

Готова продукція 1103 3 0 

Товари 1104 24 17 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 76 974 102 005 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 111 20 448 

    з бюджетом 1135 9 950 13 673 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 9 783 13 493 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 090 2 279 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31 233 24 734 

Готівка 1166 9 14 

Рахунки в банках 1167 31 214 24 720 

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 139 938 190 839 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 513 330 2 567 023 

 

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 1 269 102 1 226 274 

Додатковий капітал 1410 98 491 98 491 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 567 891 646 425 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 1 966 084 2 001 790 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 223 166 223 166 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 137 975 188 366 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 587 5 111 

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 366 728 416 643 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 2 430 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 476 476 

    товари, роботи, послуги 1615 19 799 21 629 

    розрахунками з бюджетом 1620 8 390 6 419 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 890 0 

    розрахунками зі страхування 1625 4 305 3 135 

    розрахунками з оплати праці 1630 9 574 7 824 

    одержаними авансами 1635 83 978 89 096 

    розрахунками з учасниками 1640 34 473 8 983 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 17 093 11 028 

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 180 518 148 590 

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 2 513 330 2 567 023 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 01.10.2015 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 3 квартал 2015 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 1 307 091 1 051 728 

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 ( 1 219 417 ) ( 985 340 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 87 674 66 388 

    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 61 057 47 139 

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 ( 29 713 ) ( 22 969 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 11 903 ) ( 12 870 ) 

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 107 115 77 688 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 307 2 146 

Інші доходи 2240 2 220 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 73 240 ) ( 52 429 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 696 ) ( 1 592 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 35 706 25 813 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -4 150 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 35 706 21 663 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 35 706 21 663 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 65 047 51 698 

Витрати на оплату праці 2505 148 937 147 776 

Відрахування на соціальні заходи 2510 50 453 51 559 

Амортизація 2515 85 568 83 698 

Інші операційні витрати 2520 12 260 11 593 

Разом 2550 362 265 346 324 

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 0,291720 0,176990 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,291720 0,176990 

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

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 01.10.2015 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 3 квартал 2015 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 1 063 082 947 309 

Повернення податків і зборів 3005 397 274 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3 633 3 719 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 544 907 376 229 

Надходження від повернення авансів 3020 604 149 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 464 793 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3 907 3 834 

Надходження від операційної оренди 3040 652 573 

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 25 623 10 402 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 219 606 ) ( 938 607 ) 

Праці 3105 ( 127 415 ) ( 122 182 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 59 501 ) ( 57 025 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 96 751 ) ( 90 833 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 591 ) ( 13 456 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 64 203 ) ( 51 950 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 29 957 ) ( 25 427 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 1 052 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 ) ( 8 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 32 080 ) ( 14 401 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 107 912 119 174 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 23 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 121 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 ( 8 851 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 61 748 ) ( 77 367 ) 

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 ( 1 000 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -71 455 -77 367 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 429 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 12 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 2 906 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 25 502 ) ( 5 316 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 14 989 ) ( 8 850 ) 

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 -42 956 -14 166 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -6 499 27 641 

Залишок коштів на початок року 3405 31 233 56 199 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 24 734 83 840 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 



КОДИ 

Дата 01.10.2015 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна 

компанiя "Житомиробленерго" 
за ЄДРПОУ 22048622 

 

Звіт про власний капітал 
За 3 квартал 2015 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 1 269 102 98 491 0 565 814 0 0 1 964 007 

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 2 077 0 0 2 077 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 30 600 1 269 102 98 491 0 567 891 0 0 1 966 084 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 35 706 0 0 35 706 

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 -42 828 0 0 42 828 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 -42 828 0 0 78 534 0 0 35 706 

Залишок на кінець року  4300 30 600 1 226 274 98 491 0 646 425 0 0 2 001 790 

 

Керівник    Шекета О.М. 

 

Головний бухгалтер   Хойда Н.Г. 





Примітки до фінансової звітності ПАТ «ЕК "Житомиробленерго", складеної 

відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності  
за квартал, що закінчився 30 вересня 2015 року. 

 
 

1. Загальна інформація 

 

          Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" 

(далі - Компанія або Житомиробленерго) зареєстроване згідно з чинним законодавством 

України. Спочатку, Компанія була створена як державне підприємство і стала відкритим 

акціонерним товариством відповідно до законодавства України згідно з Указом Президента 

України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" від 04 

квітня 1995 року. У квітні 2001 року Фонд державного майна України провів тендер із продажу 

контрольного пакета акцій Компанії. У результаті тендеру кінцевим власником, контролюючим 

Житомиробленерго стала компанія VS Energy International NV (Нідерланди).У березні 2011, у 

зв'язку зі зміною назви, Компанія була перереєстрована як Публічне Акціонерне Товариство 

"Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" згідно з рішенням Загальних зборів 

акціонерів. Основною діяльністю Компанії є поставка електроенергії фізичним та юридичним 

особам в Житомирській області України. Крім цього, Компанія надає послуги з транзиту 

електроенергії незалежним постачальникам. Компанія отримала ліцензії Національної комісії 

регулювання електроенергетики України ("НКРЕ") на  постачання електроенергії за 

регульованим тарифом та на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами 

від 14 квітня 2011 року. Ці ліцензії видані на необмежений термін. 

 

Юридична адреса Компанії: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир, 10008, Україна. 

 

2. Основні положення облікової політики 

 

2.1. Основа підготовки фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності ("МСФЗ"). 

 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною 

вартістю, за винятком основних засобів і фінансових активів, доступних для продажу, які 

оцінюються за переоціненою та справедливої вартістю, відповідно.  Фінансова звітність 

представлена в тисячах гривень,  всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано 

інше.  

 

У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період. 

 

2.2. Облік інфляції 

 

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гіперінфляційною економікою. Для відповідності 

вимогам МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" у фінансовій звітності повинні 

були використовуватися суми, виражені в одиниці виміру, що діяла на звітну дату. Починаючи з 

1 січня 2001 року, Україна більше не розглядається як країна з гіперінфляційною економікою. 

Суми, виражені в одиниці виміру, яка діяла на кінець 2000 року, були використані як основа для 

відображення балансової вартості у фінансових звітностях наступних періодів. У даному звіті 

коефіцієнти перерахунку застосовані до Статутного капіталу Компанії. Результат впливу 



гіперінфляції в сумі 98`491 тис. грн. включено до складу додаткового капіталу станом на 01 

січня 2012 року. 

 

2.3. Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи Компанії, в основному, містять програмне забезпечення. 

 

Придбані ліцензії на програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на 

придбання і впровадження цього програмного забезпечення. Капіталізоване програмне 

забезпечення рівномірно амортизується протягом очікуваного терміну корисного використання, 

який не перевищує 10 років, ліцензії   протягом терміну дії. 

 

2.4. Основні засоби 

 

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. Оцінка основних засобів здійснюється з 

достатньою регулярністю для того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не 

відрізнялася від його балансової вартості. 

 

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів, 

аналізуються наприкінці кожного фінансового року і коригуються, якщо це необхідно. 

 

Якщо об'єкти основних засобів включають основні частини, що мають різні терміни корисного 

використання, ці частини враховуються як окремі об'єкти основних засобів. 

 

Компанія має у власності дві земельні ділянки, на яких розташовані виробничі бази. На земельні 

ділянки під виробничими базами та  енергооб'єктами напругою 110/35 кВ є державні акти на 

постійне землекористування. Компанія сплачує податок за користування земельними ділянками 

відповідно до вимог ПКУ. 

 

Земельні ділянки під об'єктами електропостачання напругою 10кВ використовуються згідно 

договорів оренди з органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями. Орендна 

плата в середньому становить 10% від нормативної грошової вартості землі, визначеної 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

Витрати на капіталізацію включають основні витрати на модернізацію та заміну основних 

засобів, що продовжують термін корисної експлуатації активів або збільшують їх здатність 

генерувати дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, що не відповідають зазначеним 

критеріям капіталізації, відображаються у звіті про фінансові результати в тому періоді, в якому 

вони були понесені. 

 

Компанія капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості даного активу. 

 

Знос відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі прямолінійного 

методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного терміну 

служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних активів та активів, створених за 

рахунок власних коштів починається з моменту, коли відповідний актив введений в 

експлуатацію.  

 

Прибутки або збитки, що виникають при вибутті активу, визначаються як різниця між виручкою 



від реалізації і балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про сукупні прибутки та 

збитки. 

 

Ліквідаційна вартість основних засобів Компанії оцінена як нульова, тому що Компанія буде 

використовувати активи до кінця їхнього фізичного існування. 

 

2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних 

рахунках в банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно 

конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни 

вартості. 

 

2.6. Запаси 

 

Запаси оцінюються за найменшим із двох показників: собівартості або чистої вартістю 

реалізації. Запаси списуються за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів. 

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу у ході звичайної господарської 

діяльності за вирахуванням оціночних витрат на завершення і витрат, необхідних для здійснення 

продажу.  

 

2.7. Акціонерний капітал 

 

Фінансові інструменти, випущені Компанією, класифікуються як власний капітал тією мірою, 

якою вони відповідають визначенню фінансового зобов'язання або фінансового активу. Прості 

акції Компанії класифікуються як пайові інструменти. 

 

2.8. Дивіденди 

 

Дивіденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разі виплати 

остаточних дивідендів, їхнє визнання здійснюється у момент затвердження акціонерами на 

загальних зборах. 

 

2.9. Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат 

 

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, за якою роботодавець повинен 

здійснювати внески, розраховані як процентна частка від загальної суми заробітної плати. Ця 

пенсійна програма є програмою з визначеним внеском. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки 

та збитки відносяться до періоду, в якому виплачується заробітна плата. 

 

Також Компанія уклала контракт з недержавним Пенсійним фондом, до якого здійснює 

щомісячні відрахування у розмірі 1,03% від суми заробітної плати працівників за фактично 

відпрацьований час. Ця пенсійна програма є програмою із встановленими внесками. Ці витрати 

у звіті про сукупні прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна 

плата. 

 

2.10. Оренда 

 

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності 

на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою 

відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з використанням 



прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

 

2.11. Резерви 

 

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

яке виникло у результаті минулої події, є значна ймовірність того, що для погашення 

зобов'язання буде потрібний відтік економічних вигод, і може бути зроблена надійна оцінка 

суми такого зобов'язання.  

 

2.12. Податок на прибуток 

 

Поточний податок 

 

Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за 

сумою, передбачуваною до отримання як відшкодування від податкових органів або до сплати 

податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, які застосовуються для 

розрахунку цієї суми, - це ставки і закони, прийняті або практично прийняті на звітну дату. 

 

Відстрочений податок 

 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма 

тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей 

фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги у податковому обліку. 

 

2.13. Визнання доходів  

 

Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за 

принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні 

вигоди, пов'язані з проведенням операції, і сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід 

визнається за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 

 

Сума доходу визначається на підставі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, 

затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України. Методика 

визначення тарифів заснована, головним чином, на сумі виробничої собівартості і 

затвердженому коефіцієнті прибутку. Такий процес визначення тарифів може також підпадати 

під вплив соціально-політичних чинників. 

 

2.14. Процентний дохід 

 

Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних 

фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або 

витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка, який точно дисконтує 

очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку 

використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої 

балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. 

 

Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки 

та збитки. 

 

2.15. Чисті фінансові витрати  

 



Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і 

позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий 

результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у 

звіті про сукупні прибутки та збитки. 

 

2.16. Сегменти  

 

Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті. Компанія купує 

електроенергію у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалізацією. Реалізація електроенергії 

здійснюються на території Україні. 

 

3. Основні засоби 

 

 Земля  Будівлі   Передава-льне обладнання   Офісне обладнання

   Транспортні засоби  Інше  Незавершені капітальні інвестиції 

 Разом 

 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. 

грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

 

Первісна вартість  

 

або оцінка:            

    

 

На 31 грудня 2014 року 361  167217  3658199  6909 

 142493  72071  17788  4065038 

 

Надходження -  1180  46549  473         1404    

13337      78074  141017 

 

Вибуття -              (3)           (547)              (32) 

 (451)        (239)  (36918)  (38047) 

 

На 30 вересня 2015 року 361  168394  3704201  7350 

 143446  85169  30244  4139165 

  

 

Знос та знецінення:           

     

 

На 31 грудня 2014 року -  (8508)  (1654926)  (4745) 

 (120308)  (37431)  -  (1825918) 

 

Амортизація за квартал -  (2923)  (66182)  (646) 

 (4218)  (3759)  -  (77728) 

 

Вибуття -  -  118  25  420  185 

 -            748 

 

На 30 вересня 2015 року -  (11430)  (1720990)  (5366) 



 (124105)  (41007)  -  (1902898) 

 

             

    

 

Чиста балансова вартість:          

      

 

На 31 грудня 2014 року 361  158709  2003273  2164 

 22185  34640  17788  2239120 

 

На 30 вересня 2015 року 361  156964  1983212  1983 

 19341  44162  36916  2236267 

 

 

 

Переоцінка основних засобів 

 

Станом на 01 жовтня 2012 року основні засоби оцінені незалежною професійною компанією - 

оцінювачем ТОВ "Універсальна консалтингова група" (Київ, Україна), з використанням 

ринкової вартості або амортизованої вартості  заміщення щодо тих виробничих активів, для 

яких не існує активного ринку. 

 

4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансового звіту за попередній період, 

здійснено у відповідності з вимогами параграфів 41,42 МСФО8: 

 

Капітальні витрати                                                  Нерозподілений прибуток                           

656 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість        Нерозподілений прибуток                         

-155 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками Нерозподілений прибуток                             

49 

 

з бюджетом   

 

Нерозподілений прибуток                                    Поточна кредиторська 

заборгованість      347 

 

Нерозподілений прибуток                                    Поточна кредиторська 

заборгованість   -1874 

 

                                                                                      за розрахунками 

з бюджетом  

 

Голова Правління                                                                О.М.Шекета                                                                                               

 

Головний бухгалтер                                                              Н.Г.Хойда                                                                              
 

 


