Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
В.о.Генерального
Козачук Олег Iванович
директора
(посада)

(прізвище та ініціали
керівника)

(підпис)

24.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство “Хмельницькобленерго”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

22767506
Хмельницька, д/н, 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(0382)787859

(0382)670667

vcp@oe.ic.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень ”Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку”
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2018
(дата)

№ 79

25.04.2018
(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.hoe.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
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4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
1.ПАТ "Хмельницькобленерго" не належить до господарських об'єднань пiдприємств.
2.Проведення рейтингової оцiнки Товариства вiдбувається шляхом участi у незалежних
рейтингах, таких як "ТОП-100", "Гвардiя-500", "Нацiональний бiзнес-рейтинг", а для залучення
iншого рейтингового агенства необхiднi значнi кошти, що не передбачено у затвердженому в
установленому порядку фiнансовому планi Товариства.
3. ПАТ "Хмельницькобленерго" не здiйснювався випуск облiгацiй та похiдних цiнних паперiв, а
також викуп власних акцiй.
4.Посада корпоративного секретаря поки що не введена, але отримано квалiфiкацiйний
сертифiкат
Фонду державного майна та Торгово-промислової палати України працiвником Товариства.
Вiдповiднi функцiї виконує вiддiл копоративного управлiння.
5.В iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не приведено
обсяги реалiзованої продукцiї в натуральному виразi внаслiдок того, що данi показники не
облiковуються в енергопостачальнiй компанiї через вiдсутнiсть таких вимог та неможливiсть їх
точного визначення.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 789142
3. Дата проведення державної реєстрації
11.06.1999
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
33637840
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
70.0089
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)

3472

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю
42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
10. Органи управління підприємства
1.Загальнi збори акцiонерiв 2.Наглядова рада 3.Виконавчий орган (Дирекцiя) 4.Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Хмельницьке обласне управлiння ПАТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
3) поточний рахунок

315784
2600830002570

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Хмельницьке обласне управлiння ПАТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
6) поточний рахунок

315784
2600830002570

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний орган, закінчення
Вид діяльності
що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Нацiональна
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
комiсiя
АГ № 500331
17.05.2011
27.04.2021
електричними мережами
регулювання
електроенергетики
Даний вид дiяльностi Товариства вiдноситься до основних,
лiцензiя була переоформлена у зв'язку з приведенням
найменування Товариства до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства". Товариство добросовiсно виконує умови
Опис
лiцензованої дiяльностi, по закiнченню термiну дiї лiцензiї вона
обов'язково буде продовжена з урахуванням дiючих нормативних
актiв.
Номер ліцензії
(дозволу)

Постачання електричної енергiї

Опис

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IУ i У
категорiй складностi

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв
автомобiльним транспортом

Опис

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування
засобiв протипожежного захисту та систем опалення,
оцiнка протипожежного стану об'єктiв
Опис

Дата
видачі

Нацiональна
комiсiя
АГ № 500332
17.05.2011
27.04.2021
регулювання
електроенергетики
Даний вид дiяльностi Товариства вiдноситься до основних,
лiцензiя була переоформлена у зв'язку з приведенням
найменування Товариства до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства". Товариство добросовiсно виконує умови
лiцензованої дiяльностi, по закiнченню термiну дiї лiцензiї вона
обов'язково буде продовжена з урахуванням дiючих нормативних
актiв.
Державна
архiтектурно19.07.2017
Необмежена
№ 17-Л
будiвельна
iнспекцiя України
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Надається дозвiл на здiйснення будiвельної дiяльностi згiдно з
перелiком, який передбачає виконання будiвельно-монтажних
робiт загального призначення та будiвництво об'єктiв iнженерної
iнфраструктури, у тому числi зведення несучих i огороджуючих
конструкцiй будiвель i споруд, монтаж iнженерних мереж
електропостачання i електроосвiтлення.
Мiнiстерство
транспорту та
Необмежена
зв'язку України
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Даний вид послуг передбачає перевезення вантажiв та пасажирiв
автомобiльним транспортом Товариства, зокрема, працiвникiв та
iнших громадян, що не суперечить законодавству України та
сприяє основнiй метi дiяльностi.
АГ № 587935

08.09.2011

Державна служба
України з
13.10.2014
Необмежена
АЕ № 522772
надзвичайних
ситуацiй
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Передбачає виконання робiт з проектування та монтажу систем
пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння

евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання
тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння, а також технiчне обслуговування
цих систем.
Мiнiстерство
05.03.2015 охорони здоров'я Необмежена
України
Строк дiї лiцензiї з 29.01.2015 р. - необмежений.
Передбачається надання послуг у власному лiкувальнооздоровчому комплексi санаторiї-профiлакторiї
"Яблуневий сад" та медичних пунктах Товариства.

Медична практика

АЕ № 638186

Опис

Надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням
професiйної освiти

Опис

Мiнiстерство
освiти i науки
Необмежена
України
Вiдповiдно до пункту 6 статтi 21 Закону України "Про
лiцензування видiв господарської дiяльностi" зi змiнами лiцензiя,
що мала обмежений термiн дiї на день набуття чинностi Закону, є
безстроковою. У Товариствi функцiонує Навчально- курсовий
комбiнат, де надаються послуги з професiйно-технiчного
навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв
електротехнiчних професiй таких, як електромонтери з
експлуатацiї розподiльчих мереж, обслуговування пiдстанцiй
оперативно-виїзних бригад, експлуатацiї електролiчильникiв,
контролери енергонагляду, машинiсти автовишки та
автогiдропiдiймача, стропальники.
АЕ № 458089

14.03.2014

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
Ідентифікаційний код
особи засновника та/або юридичної особи засновника
учасника
та/або учасника
Мiнiстерство енергетики та
електифiкацiї України

00013579

Місцезнаходження
01601 м. Київ вул.
Хрещатик, 30

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
немає
Усього

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.00
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.00
0.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Вiталiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Директора Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi
та з питань банкрутства Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдносяться: органiзацiя та
керiвництво роботою Наглядової ради, до компетенцiї якої належить: розгляд та затвердження
планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; заслуховування
iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття рiшень за
наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством,
реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; затвердження
органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення,
реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних нормативних актiв
Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення
про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту; прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Генерального
директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або
звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi
попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими
особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних
структурних пiдроздiлiв;
утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру

оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року. Головою Наглядової ради обрано 12.05.2017 р. на засiданнi Наглядової ради
(протокол № 1).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював: у ТОВ "РСГП "Столичний" - начальником юридичного
вiддiлу, у ТОВ "Денiкс Бразерс Груп" - директором, у Київськiй мiськiй радiзаступником
начальника юридичного управлiння - начальником вiддiлу, у Фондi
державного майна України - заступником начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав
держави, заступником Директора Департаменту планування i монiторингу фiнансовогосподарської дiяльностi та з питань банкрутства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лепявко Iрина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними
правами держави Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо

утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.
На засiданнi Наглядової ради 12.05.2017 р.(протокол №1) обрано заступником Голови Наглядової
ради.
За виконання обов'язкiв заступника Голови Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади
заступника начальника Управлiння- начальника вiддiлу, начальника вiддiлу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харiна Наталiя Миколаїiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає

Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади
директора Департаменту, начальника Управлiння, заступника директора Департаменту.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Алла Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на

якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного
спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Рита Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України на посадi головного
спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ракова Олена Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу тарифоутворення ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення

перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", де обiймала
наступнi посади: 2013-2015 р.р. - начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з
Енергоринком, 2015-2017 р.р. - начальник вiддiлу тарифоутворення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмат Катерина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник аналiтичного вiддiлу виробничо-технiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк

9) Опис
До основних повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдносяться: розгляд та
затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства;
заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та прийняття
рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо
утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть; затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень
Генерального директора та директорiв; визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на
якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв
звiльнення працiвника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому
числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з
такими особами, розмiру їх винагороди; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та
функцiональних структурних пiдроздiлiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових
комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв
комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та
Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення
дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i
дiяльностi iнших юридичних осiб, включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств
тощо; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках,
передбачених цим Статутом та законом; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про використання коштiв резервного
капiталу Товариства, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та
внесення змiн до них та iншi питання, передбаченi законом, Статутом, а також переданих на
вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Хмельницькобленерго"
26.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", де обiймала
посади фахiвця вiддiлу тендерного супроводження i аналiзу цiн економiчного департаменту,
начальника вiддiлу тендерного супроводження i аналiзу цiн економiчного департаменту,
начальник аналiтичного вiддiлу виробничого департамнту та виробничо-технiчного департаменту.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
В.о. Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козачук Олег Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. Генерального директора ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.08.2016 не визначений
9) Опис
До основних обов'язкiв та повноважень Генерального директора Товариства вiдносяться:
здiйснення керiвництва Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, контрактом;
вирiшення питань поточної господарської дiяльностi Товариства; здiйснення керiвництва
Виконавчим органом Товариства, скликання його засiдання, визначення порядку денного; без
довiреностi здiйснення будь-яких юридичних та фактичних дiй вiд iменi Товариства в межах
компетенцiї, визначеної Статутом, рiшеннями Наглядової ради або Загальних зборiв;
представлення Товариства без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними
особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння,
державними та громадськими установами та органiзацiями, ведення переговорiв, самостiйного
укладення та пiдписання вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi
правочини, а при необхiдностi за погодженнями Наглядової ради ради та/або Загальних зборiв
Товариства; вiдкриття поточних та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України
або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України; розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень
встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради
та/або Загальних зборiв; прийняття на роботу, звiльнення з роботи, прийняття iнших рiшень з
питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; надання розпоряджень та/або
вказiвок, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах
iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
прийняття рiшення та пiдписання вiд iменi Товариства претензiй, позовiв, скарг, заяв, клопотань,
iнших процесуальних документiв у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї,
мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та
iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування; здiйснення iнших
прав та повноважень, передбачених Статутом.
За виконання обов’язкiв Генерального директора Товариства винагорода здiйснюється згiдно
укладеного з ним контракту.
Переобрано виконуючим обов'язки Генерального директора на засiданнi Наглядової ради

18.08.2016 р. (протокол № 2).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював генеральним директором ТОВ “ЄТР-Спектр”,
заступником директора з енергозбуту, першим заступником генерального директора —
директором з маркетингу та енергозбуту, в.о. генерального директора ПАТ
"Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванюк Олег Григорiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор комерцiйний ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис
Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та

посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Переобрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником начальника Управлiння- начальником
вiддiлу, заступником директора Департаменту - начальником вiддiлу Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
заступником директора з маркетингу та енергозбуту, комерцiйним директором ПАТ
"Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слободян Руслан Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Переобрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником директора з енергонагляду, директором з
iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Андрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з управлiння персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис
Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.

За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Переобрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював начальником юридичного вiддiлу ТОВ "Обербетон
Україна" та ТОВ "Обербетон-Iнвест", радником з юридичних питань, директором з управлiння
персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилкiв Вадим Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор фiнансовий ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис
Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на

працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Переобрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником фiнансового директора, заступником
генерального директора — фiнансовим директором, фiнансовим директором ПАТ
"Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальов Сергiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з питань забезпечення бiзнесу ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис

Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Обрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював в органах внутрiшнiх справ УМВС України в
Хмельницькiй областi, заступником декана юридичного факультета Хмельницького унiверситету
управлiння та права, начальником служби з питань запобiгання i виявлення корупцiї та безпеки
бiзнесу, т.в.о. директора з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва,
директором з питань забезпечення бiзнесу ПАТ "Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Сергiй Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2017 не визначений
9) Опис
Член Дирекцiї здiйснює керiвництво та вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства, що
вiднесенi до його компетенцiї; розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради
Товаристваi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та забезпечує їх виконання; реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну,
технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання; за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв; надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних
зборiв; приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства; приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на
працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства; за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв Товариства; приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну
та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй, в межах компетенцiї; за дозволом Наглядової ради органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь
у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє

Товариство; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства; приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на
цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства та виконує iншi обов'язки.
За виконання обов’язкiв члена Дирекцiї виплачується винагорода згiдно укладеного з ним
контракту.
Обрано на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 року (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником начальника управлiння iнформацiйних
технологiй - начальником вiддiлу нормативного забезпечення автоматизованих систем облiку,
заступником начальника управлiння iнформацiйних технологiй - начальником вiддiлу
iнформацiйних технологiй та комп'ютерного забезпечення, заступником начальника управлiння
iнновацiйних технологiй - начальником вiддiлу нормативного забезпечення автоматизованих
систем управлiння Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП). директором з iнформацiйних технологiй ПАТ
"Хмельницькобленерго".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фонд державного майна України
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 не визначений
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану,
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням

розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства та iншi функцiї.
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiдгурнова Тетяна Євгенiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст Департаменту Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 не визначений
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану,
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,

своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства та iншi функцiї.
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась.
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймає посаду
головного спецiалiста.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанчук Свiтлана Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 не визначений
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану,
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень

Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства та iншi функцiї.
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась.
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймає посаду
заступника начальника управлiння- начальника вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв та
орендних вiдносин Управлiння внутрiвiдомчого контролю.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постернак Вiта Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та
контролю Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 не визначений
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за

фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану,
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства та iншi функцiї.
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась.
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала: у ДПI Дарницького р-ну ГУ ДФС у м. Києвi - головним
державним ревiзором- iнспектором вiддiлу, у ГУ ДФС у м. Києвi - головним державним
ревiзором-iнспектором вiддiлу особливо важливих перевiрок, у Фондi державного майна України головним спецiалiстом Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту
та контролю, головним спецiалiстом вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв та орендних
вiдносин Управлiння внутрiвiдомчого контролю.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Москалець Сергiй Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник начальника Державної фiнансової iнспекцiї у Хмельницькiй областi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2016 не визначений
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, шляхом виконання планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службових розслiдувань за
фактами виявлених порушень, а саме: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану,
iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання
вимог чинного законодавства України, Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням
розрахункiв з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,
своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та
поверненням кредитiв; контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i
статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства та iншi функцiї.
За виконання обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода не виплачувалась.
Обрано на Загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ДФI Хмельницької областi - першим заступником
начальника ДФI та начальником ДФI, у КРУ Хмельницької областi - начальником вiддiлу,
заступником начальника Управлiння Захiдного офiсу Державної аудиторської служби в
Хмельницькiй областi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дарун Люба Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник сектору заробiтної плати-провiдний бухгалтер ПАТ "Хмельницькобленерго".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.11.2016 не визначений
9) Опис
Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю Товариства, яку очолює головний бухгалтер, за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) iз дотриманням єдиної методики
вiдображення господарських операцiй i забезпечення своєчасного та повного надання достовiрної
iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi.
Призначена на посаду Наказом Товариства вiд 18.11.2016 року. За виконання обов’язкiв головного
бухгалтера ї виплачується заробiтна плата згiдно штатного розпису.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ПАТ "Хмельницькобленерго", де обiймала посаду
керiвника сектору заробiтної плати-провiдного бухгалтера, головного бухгалтера.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я, по батькові
Від загальної
посадової особи або повне Ідентифікаційний код Кількість
Посада
кількості акцій
прості
юридичної особи
найменування юридичної
акцій (шт.)
(у відсотках)
іменні
особи
1
2
3
4
5
6
Голова Наглядової
Денисенко Вiталiй
д/н
0
0
0
ради
Миколайович
член Голови
Лепявко Iрина Миколаївна
д/н
0
0
0
Наглядової ради
Член Наглядової
Харiна Наталiя Миколаївна
д/н
0
0
0
ради
Член Наглядової
Корнiєнко Алла Григорiвна
д/н
0
0
0
ради
Член Наглядової
Гриненко Рита Леонiдiвна
д/н
0
0
0
ради
Член Наглядової
Ракова Олена Сергiївна
д/н
0
0
0
ради
Член Наглядової
Шмат Олена Петрiвна
0
0
0
ради
в.о.Генерального
Козачук Олег Iванович
д/н
108
0.00008
108
директора
Член Дирекцiї
Iванюк Олег Григорiйович
д/н
0
0
0
Слободян Руслан
Член Дирекцiї
д/н
0
0
0
Олександрович
Пилипенко Андрiй
Член Дирекцiї
д/н
0
0
0
Олександрович
Член Дирекцiї
Данилкiв Вадим Дмитрович
д/н
0
0
0
Член Дирекцiї
Ковальов Сергiй Iванович
д/н
0
0
0
Член Дирекцiї
Петренко Сергiй Леонiдович
д/н
0
0
0
Член Ревiзiйної
Фонд державного майна
00032945
94197953
70.0089
94197953
комiсiї
України
Член Ревiзiйної
Пiдгурнова Тетяна Євгенiвна
д/н
0
0
0
комiсiї
Член Ревiзiйної
Степанчук Свiтлана Iванiвна
д/н
0
0
0
комiсiї
Член Ревiзiйної
Постернак Вiта Григорiвна
д/н
0
0
0

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

70.0089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Головний бухгалтер

Москалець Сергiй
Андрiйович
Дарун Люба Iгорiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

д/н

0
94198061

0
70.009

0
94198061

0
70.009

0
0

0
0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Кількість за видами акцій
прості
привілейовані
іменні
іменні

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Фонд державного майна України

00032945

01133 Україна Київська д/н м.
Київ вул. Генерала Алмазова, 18/9

94197953

70.0089

94197953

0

35690759

01601 Україна Київська д/н м.
Київ вул. Госпiтальна, 4-А

12759885

9.4833

12759885

0

32162871

01601 Україна Київська д/н м.
Київ вул. Госпiтальна, 4-А

12439346

9.2451

12439346

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами "Реноме-2008"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Венчурнi iнвестицiйнi
проекти"

Кількість
акцій (штук)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
немає
Усього

0
119397184

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
88.7373

Кількість за видами акцій
прості
привілейовані
іменні
іменні
0
0
119397184
0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові
X

позачергові
26.04.2017
90.10

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах ПАТ "Хмельницькобленерго" 26.04.2017 р.:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
8. Створення фонду технiчного переоснащення Товариства.
9. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, в
тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених
законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради.
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
13. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2017-2018 роки.
Рiчнi загальнi збори проведено вiдповiдно до частини 2 статтi 32 Закону України “Про акцiонернi
товариства”, пунктiв 16.1 та 16.2 Статуту ПАТ “Хмельницькобленерго” за iнiцiативою Дирекцiї
Товариства. Наглядовою радою (протокол № 10 вiд 14.03.2017 р.) прийнято рiшення про затвердження
проекту порядку денного, визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв, дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах - 20 квiтня 2017 р., затверджено текст Повiдомлення акцiонерiв, форму i текст
бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного, а також обрана Реєстрацiйна комiсiя.
Зборами прийнято рiшення про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, основних напрямiв
дiяльностi на 2017 рiк, створення фонду технiчного переоснащення, а також взято до вiдома звiт
Виконавчого органу за результатами фiнансово – господарської дiяльност та Наглядової ради.
Одне iз актуальних питань для акцiонерiв - розподiл прибутку та визначення дивiдендiв вирiшилося
наступним чином: чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у
2016 роцi, спрямувати:
- 50% - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капiталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технiчного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обiгових коштiв Товариства та здiйснення витрат, передбачених фiнансовим
планом Товариства на
2017 рiк.
Згiдно Закону України “Про акцiонернi товариства” та Статуту Товариства через закiнчення термiну
повноважень членiв Наглядової радиї обрано його новий склад, до якого увiйшли представники Фонду
державного майна України та акцiонера-юридичної особи.Також затверджено умови договорiв з
членами Наглядової ради.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів,
грн.
Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

Опис

За результатами звітнього
періоду
за простими за привілейованими
акціями
акціями

У звітному періоді
за простими акціями

за привілейованими
акціями

0

0

4256624.49

0

0

0

0.031636

0

0

0

4229250.85

0

20.07.2017

24.10.2017/1230145.27
грн.

Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "Хмельницькобленерго" у 2016 роцi прийнято Загальними зборами Товариства
26.04.2017 року (протокол № 26) у розмiрi 50 % вiд чистого прибутку, що становило
4256624.49 грн., через депозитарну систему України в порядку, встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку". Вiдповiдно до Закону
України "Про управлiння об'єктами державної власностi" щодо вимог сплати
дивiдендiв господарськими товариствами, у яких 50 вiдсоткiв i бiльше акцiй
належать державi, та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2017 р. № 120
Товариство сплатило дивiденди на державнi корпоративнi права до 1 липня 2017
року в сумi 2980016,80 грн. через Державне казначейство. Порядок виплати
дивiдендiв, зокрема, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, прийнято на засiданнi Наглядової ради 07.07.2017 р. (протокол
№ 3). Строк виплати дивiдендiв встановлено 26.10.2017 р.- шiсть мiсяцiв з дня
прийняття рiшення Загальними зборами. Дивіденди, нараховані за результатами
діяльності 2016 року, сплачено усім акціонерам, якi мають право на отримання
дивiдендiв за цiнними паперами. Iз загальної нарахованої суми дивiдендiв сплачено
податок на доходи фiзичних осiб, вiйськовий збiр та податок на доходи нерезидентiв.
Крiм того, у 2017 роцi виплачувались дивiденди за отриманими вимогами. З метою
iдентифiкацiї осiб для можливостi виплати їм дивiдендiв, а також сплати податкiв
згiдно податкового законодавства вони повиннi укласти договiр про обслуговування
рахунка в цiнних паперах з вiдповiдною депозитарною установою.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публічне акціонерне товариство
Організаційно-правова форма
30370711
Код за ЄДРПОУ
04071 Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал,17/8
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
2002
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
(044)5910400
Міжміський код та телефон
4825214
Факс
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Вид діяльності
З серпня 2010 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на
договорнiй осеновi надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi щодо проведення операцiй у
системi депозитарного облiку, здiйснює
зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв
Опис
Товариства, вiдкриття та ведення рахункiв у
цiнних паперах, надання довiдок про цiннi папери та зведеного
облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв
ПАТ "Хмельницькобленерго".
Повне найменування юридичної особи або
Товариствоз обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма
36980202
Код за ЄДРПОУ
03143 Київська д/н м.Київ вул. Метрологiчна, 14-Б, офiс 405
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ № 263297
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
(044)3627973
Міжміський код та телефон
2487987
Факс
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Вид діяльності
Депозитарна установа ТОВ "УПР-Фiнанс" проваджує дiяльнiсть iз
зберiгання та обслуговування обiгу цiнних
паперiв на рахунках у цiнних паперах, надання виписок з рахункiв
внесення змiн до реквiзитiв рахункiв
Опис
власникiв цiнних паперiв. ТОВ "УПР- Фiнанс" здiйснює зберiгання та
обслуговування обiгу цiнних паперiв майже 3350
акцiонерiв - фiзичних та юридичних осiб Товариства.
Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма
20197074
Код за ЄДРПОУ
49000 Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Андрiя Фабра, 4
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
Аудиторська палата України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
(056)3703043
Міжміський код та телефон

Факс
Вид діяльності
Опис

3703045
Аудиторська дiяльнiсть
ТОВ "БДО" за погодженням з Наглядовою радою Товариства здiйснює
аудиторськi послуги з надання
аудиторських висновкiв щодо достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства за мiжнародними стандартами.

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство "Граве Україна. Страхування життя"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Приватне акціонерне товариство
Організаційно-правова форма
25399836
Код за ЄДРПОУ
03150 Київська д/н м. Київ вул. В.Василькiвська, 65
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ № 499999
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.11.2010
(044)4905910
Міжміський код та телефон
4905910
Факс
Страхова дiяльнiсть
Вид діяльності
Застраховано працiвникiв Товариства, що вiдносяться до пiдвищеної
Опис
групи ризику.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску
1
2
19.07.2010

554/1/10

Опис

Найменування
Частка у
Міжнародний
Номінальна Кількість
Загальна
органу, що
Форма існування
статутному
Тип цінного
вартість акцій
ідентифікаційний
акцій
номінальна
зареєстрував
та форма випуску
капіталі (у
паперу
(грн)
номер
(штук)
вартість (грн)
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
Акція проста
Бездокументарні
цiнних паперiв та
UA40000080436
бездокументарна
0.25
134551360
33637840
100
іменні
фондового ринку
іменна
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" вiд 03.06.2010 р. (протокол № 19)
щодо дематерiалiзацiї акцiй було здiйснено переведення першого випуску простих iменних акцiй Товариства
з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Акцiї Товариства є високолiквiдними, котирування та продаж акцiй на фондовому ринку, у тому числi на
Фондовiй бiржi "ПФТС", ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вказує на високу курсову вартiсть.
У жовтнi 2007 року вiдбувся делiстинг цiнних паперiв Товариства за котирувальним списком 3-го рiвня
лiстингу ПФТС i переведенням їх до бiржового списку позалiстингових цiнних паперiв.
У 2016 роцi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" було ухвалено делiстинг цiнних паперiв Товариства з бiржового реєстру (другого рiвня)
у бiржовий список категорiї позалiстинговi цiннi папери.
З метою залучення iноземних iнвестицiй та виходу на свiтовий фондовий ринок у 2000 роцi Товариством
укладено Депозитарний договiр з Bank of New York та власниками - бенефiцiарами щодо випуску АДР i
зареєстровано Програму американських депозитарних розписок (АДР) на акцiї Товариства Комiсiєю з
цiнних паперiв США.

XI. Опис бізнесу
За пiдсумками дiяльностi 2017 року ПАТ "Хмельницькобленерго", незважаючи на складнощi в
економiцi країни i регiонi, а також враховуючи перiод складних ключових перетворень в Українi
та реформування в енергетицi вiдмiчається позитивна динамiка розвитку Товариства, про що
свiдчать результати фiнансово-господарської дiяльностi: збiльшення товарної продукцiї,
отримання прибутку, дотримання нормативного балансу електроенергiї. Покращились показники
експлуатацiї електромереж, реалiзацiї електроенергiї, рiвень розрахункiв з Оптовим ринком
електроенергiї (ОРЕ) за куповану електроенергiю становить бiльше 100% та повнiстю погашено
заборгованiсть за попереднi перiоди. Реалiзованi органiзацiйнi та технiчнi заходи дозволили
повнiстю взяти пiд контроль технологiчнi витрати електроенергiї та поступово їх зменшувати, що
є одним iз факторiв ефективностi дiяльностi.
Продовжує дiяти стратегiя, спрямована на максимальне задоволення потреб споживачiв
електроенергiї пiд гаслом:"Споживач - найвища цiннiсть Компанiї". Компанiєю створено мережу
сервiсних центрiв та пунктiв на європейському рiвнi, що є собливо важливим для споживачiв
електроенергiї в районах i селищах областi та надає можливiсть наблизити послуги до споживача,
а також формувати прозоре iнформацiйне i правове середовище мiж енергопостачальною
компанiєю та споживачами електроенергiї. Такий пiдхiд дає вагомi результати: зокрема, рiвень
оплати населенням за електричну енергiю останнiм часом досягає 100 вiдсоткiв.
З метою пiдвищення ефективностi управлiння в Товариствi впроваджено систему процесного
менеджменту. Протягом 2017 року проводилось удосконалення системи менеджменту та
впровадження iнтегрованої системи менедженту вiдповiдно до вимог стандартiв системи
управлiння якiстю ДСТУ ISO 9001:2009, системи управлiння гiгiєною та безпекою працi ДСТУ
OHSAS 18001:2010, системи екологiчного керування ДСТУ ISO 14001:2006, ДСТУ ISO
10001:2013 «Задоволенiсть замовникiв. Настанови щодо кодексiв поведiнки для органiзацiй»,
ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволенiсть замовникiв. Настанови щодо розгляду скарг в органiзацiях».
Товариство демонструє готовнiсть працювати за свiтовими критерiями якостi, що сприяє спiвпрацi
з вiтчизняними та iноземними iнвесторами.
Товариство продовжує реалiзовувати в життя принципи Європейської Моделi Дiлової
Досконалостi: задоволений СПОЖИВАЧ + задоволений ПЕРСОНАЛ + задоволений ВИРОБНИК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ + задоволений АКЦIОНЕР + задоволене СУСПIЛЬСТВО.
Треба вiдмiтити, що Товариство завжди прагне до удосконалення корпоративного управлiння в
iнтересах акцiонерiв, проведення дивiдендної полiтики, пiдвищення курсової вартостi акцiй,
широкого розкриття iнформацiї про стан своєї дiяльностi. Прийнято Кодекс корпоративної етики,
нормами якого керуються усi працiвники.
За результатми дiяльностi Товариство займає одну з лiдируючих позицiй на енергетичному ринку,
має високий рейтинг серед пiдприємств України у незалежних рейтингах "ТОП-100", "Гвардiя500", "Нацiональний бiзнес-рейтинг" та вiдзначено багатьма дипломами.
Товариство є Переможцем 16-го Українського нацiонального конкурсу якостi, а також
Переможцем 9-го Мiжнародного турнiру з якостi країн Центральної i Схiдної Європи, отримало
cертифiкат EFQM вiдповiдностi системи менеджменту рiвню дiлової досконалостi в Європi - 5-ть
зiрок.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються не рiдше
одного разу на рiк. Управлiння здiйснює Наглядова рада, Виконавчий орган (Дирекцiя) та
Ревiзiйна комiсiя (контрольнi функцiї), повноваження яких визначенi Статутом Товариства. До
складу Наглядової ради входять представники Фонду державного майна України, а також iншi
акцiонери. Очолює Виконавчий орган Товариства Генеральний директор.
У Товариствi дiє централiзована система органiзацiї та управлiння, яка постiйно удосконалюється.
За основними напрямками дiяльностi з урахуванням бiзнес-процесiв вiдповiдно до органiзацiйної
структури, затвердженої Наглядовою радою, у Товариствi функцiонують наступнi Дирекцiї:
- Дирекцiя комерцiйна - органiзацiя енергозбутової роботи, продажу електроенергiї сучасними

методами, проведення розрахункiв за вiдпущену та куповану електроенергiю. У складi Дирекцiї
вiдповiдно до впровадження Програми економiчних реформ на 2010 - 2014 р.р. “Заможнє
суспiльсьтво, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава" створено структурний
пiдроздiл - Кол-центр;
- Дирекцiя технiчна - органiзацiя, координування, планування та контроль виробничої дiяльностi,
у тому числi передачi та постачання електроенергiї, оперативне та поточне керiвництво районами
електромереж, експлуатацiя електричних мереж 0,4-110 кВ, технiчне обслуговування
електромереж, електроустаткування, виробничих будiвель та споруд;
-Дирекцiя фiнансова - органiзацiя фiнансово-економiчної дiяльностi, аналiз та прогнозування
фiнансових результатiв господарської дiяльностi, направлених на отримання прибутку,
проведення єдиної облiкової полiтики, бюджетування;
-Дирекцiя з питань забезпечення бiзнесу - органiзацiя роботи з матерiально-технiчного постачання
для забезпечення виробничих процесiв, планування i органiзацiя капiтального будiвництва та
освоєння капiтальних вкладень;
- Дирекцiя з управлiння персоналом та юридичних питань - проведення кадрової полiтики з
використанням прогресивних методiв вiдбору кандидатiв на посади, мотивацiя персоналу,
органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, юридично-договiрна дiяльнiсть,
забезпечення соцiальних гарантiй працiвникiв, ветеранiв працi, забезпечення режиму охорони;
- Дирекцiя з iнформацiйних технологiй - забезпечення впровадження процесного менеджменту,
автоматизованих систем бiзнес-процесiв, iнформацiйних технологiй, корпоративної iнформацiйної
мережi на базi швидкiсних цифрових каналiв зв'язку.
До складу Товариства станом на 31.12.2017 р. входять 25 вiдокремлених пiдроздiлiв без права
юридичної особи, якi дiють на пiдставi Положень:
- 22 райони електричних мереж (РЕМ), дiючих за територiальним принципом в кожному районi
Хмельницької областi;
- Старосинявський цех централiзованого ремонту;
- Лiкувально-оздоровчий комплекс (ЛОК) "Яблуневий сад" для оздоровлення працiвникiв та їх
сiмей, особливо дiтей у лiтнiй перiод, надання рiзноманiтних послуг з органiзацiї вiдпочинку та
проведення розважальних заходiв, дiлових зустрiчей, навчання з пiдвищення квалiфiкацiї та iнше;
- Санаторiй -профiлакторiй - на базi ЛОК "Яблуневий сад".
У 2017 роцi внесено змiни в органiзацiйну структуру Товариства шляхом викладення її в новiй
редакцiї, до якої включено найбiльш оптимальнi органiзацiйнi схеми дiяльностi та управлiння з
урахуванням норм прийнятого Статуту, наближення їх до реального стану виробничих процесiв та
взаємозв'язкiв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства за звiтний перiод складає 3472
осiб,облiкова чисельнiсть станом на 31.12.2017 року - 3435. Фонд оплати працi штатних
працiвникiв 316891,0 тис.грн., усiх працiвникiв - 322231,0 тис.грн, що бiльше нiж у 2016 роцi на
12,7%.
В еквiвалентi повної зайнятостi середньооблiкова кiлькiсть усiх працiвникiв складає 3655 осiб.
Iз загальної кiлькостi працiвникiв середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в
облiковому складi (позаштатнi) - 276 осiб, з них зовнiшнi сумiсники - 4 осiб, працюючi за
цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами) - 280 особи.
У Товариствi протягом 2017 року встановлювались доплати i надбавки до тарифних ставок та
посадових окладiв працiвникам вiдповiдно до Галузевої угоди та Колективного договору. У
зв'язку з тим, що розмiр мiнiмальної заробiтної плати у 2017 роцi збiльшувався, тарифнi ставки та
посадовi оклади переглядались. Згiдно Положень Колективного договору працiвникам
виплачувались премiї та надбавки за пiдсумками виконання виробничих показникiв, виявлення
безоблiкового споживання електроенергiї, стаж роботи в галузi, доплати за шкiдливий характер
робiт.
У 2017 роцi атестацiйною комiсiєю ПАТ "Хмельницькобленерго" проводилась атестацiя робочих
мiсць, розглянуто виконання посадових обов'язкiв працiвниками, визначено вiдповiднiсть

займаним посадам i надано рекомендацiї щодо покращення виконання виробничих завдань.
Для налагодження контролю у вiдокремлених пiдроздiлах Товариства за формуванням кадрового
резерву, пiдготовкою, перепiдготовкою та пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв, покращення
роботи з молодими спецiалiстами наказом вiд 26.03.2003 року № 160 було утворено Раду по роботi
з кадрами.
Для покращення роботи з окремими категорiями працiвникiв у ПАТ "Хмельницькобленерго" було
створено Раду молодих працiвникiв, Раду старiйших енергетикiв, Жiночу раду, основним
завданнями яких є активiзацiя роботи з персоналом через громадськi формування для досягнення
кращих виробничих та економiчних показникiв, вирiшення соцiальних питань.
З метою пiдтримки молодi щодо їх професiйного росту за бажанням працiвникiв проводилась
атестацiя на пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня. При необхiдностi молодi фахiвцi направляються
на навчання у вищi учбовi заклади за рахунок коштiв Товариства.
Основною формою навчання працiвникiв є первинна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв на базi власного навчально-курсового комбiнату.
У 2017 роцi на базi власного навчально-курсового комбiнату пройшли первинну професiйну
пiдготовку, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництваi 968 працiвникiв, у
тому числi робiтничих професiй (електромонтери, контролери) — 347, iнженерно-технiчного
персоналу - 621. Крiм того, пройшли навчання на договiрнiй основi — 127 осiб з питань охорони
працi та пiдтвердження допуску до електрообладнання.
З метою нейтралiзацiї психоемоцiйних стресiв у працiвникiв та пiдвищення продуктивностi працi
розроблено та впроваджено Програму психологiчної пiдготовки працiвникiв оперативного
персоналу до надiйної роботи в аварiйних умовах, Систему психофiзiологiчного забезпечення
професiйної дiяльностi оперативного персоналу.
У перiод проведення антитерористичної операцiї на Сходi важливим є облiк
вiйськовозобов'язаних, регулярне проходження медогляду, особливо тих, кого призивають на
вiйськову службу, збереження їх робочих мiсць, взяття на облiк їх сiмей для надання потрiбної
допомоги.
ПАТ "Хмельницькобленерго" не належить до об'єднань пiдприємств.
ПАТ "Хмельницькобленерго" не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Фiнансова звiтнiсть Товариства, бухгалтерський та податковий облiк вiдповiдають нормам
чинного законодавства з дотриманням положень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ), Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
податкового законодавства. Бухгалтерська, податкова та iнша фiнансова звiтнiсть виконуються iз
забезпеченням єдиних методологiчних засад складання i надання звiтностi у встановленi строки
згiдно прийнятого за наказом Товариства Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику. При вiдображеннi господарських операцiй використовується робочий План
рахункiв першого, другого та третього порядкiв. Форма облiку: журнально-ордерна
(автоматизована).
Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться перевiрки незалежним
аудитором. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi
виконується iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань вiдповiдно до Положення про
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого Мiнiстерством фiнансiв України вiд
02.09.2014 р. № 879. Переоцiнка (дооцiнка та уцiнка) об’єктiв основних засобiв до їх справедливої
вартостi проводиться раз на рiк станом на 31 грудня, у разi якщо їх залишкова вартiсть на 20%

вiдрiзняється вiд справедливої.
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи
невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у
робочий стан та їх доставкою до мiсця використання. Замiни та покращення, що суттєво
продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування
вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.Пiсля первiсного визнання основнi засоби
облiковуються по первiснiй або переоцiненiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на
iнвентарних картках в електронному виглядi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та
на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складення фiнансової
звiтностi вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до
використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто
коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до
експлуатацiї.
До запасiв товарно-матерiальних цiнностей належать господарськi матерiали на складi, в пiдзвiтi,
малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються не бiльше, нiж один рiк. Первiсно
запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до
теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з
балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в
ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
Готова продукцiя та незавершене будiвництво вiдображаються в бухгалтерському облiку за
фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв,
МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюється за iдентифiкацiйною
собiвартiстю.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх
балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому
майбутньому.
Заробiтна плата в Товариствi нараховується за тарифними ставками (окладами) у вiдповiдностi з
умовами Колективного договору, галузевою угодою та органiзацiйно-розпорядчими документами.
Встановленi доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникам
вiдносяться на рахунок собiвартостi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (електроенергiї) визначається методом нарахувань при її
вiдвантаженнi (вiдпуску).
Дохiд вiдображається одночасно iз збiльшенням активу, що зумовлює зростання власного капiталу
пiсля оформлення актiв про виконання робiт. Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно
iз доходами, для отримання яких вони понесенi. Затверджено перелiк i склад статей
калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).
До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi включаються грошовi кошти на
розрахунковому рахунку та в касi, якi не обмеженi в користуваннi протягом поточного перiоду.
Зовнiшнi iнвестицiї в активи пiдприємства не залучались.
Органiзацiя податкового облiку це забезпечення своєчасного i повного розрахунку податкiв i
зборiв, визначених податковим законодавством. В Товариствi нараховується i сплачується податок
на прибуток на загальних пiдстатвах з урахуванням податкової iнформацiї. Базою оподаткування
податку на додану вартiсть є операцiї з продажу товару, виходячи з його договiрної (контрактної)
вартостi за регульованими цiнами (тарифами). Податок на додану вартiсть сплачується як рiзниця
мiж загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту звiтного перiоду.

До основних видiв продукцiї енергопостачальної компанiї "Хмельницькобленерго" вiдносяться
послуги з передачi та постачання електричної енергiї споживачам Хмельницької областi.
Товарна продукцiя у порiвняннi (три роки) наведена нижче:
2015 рiк
постачання електричної енергiї власного споживання - 1710,16 млн.кВт.г - 1334483 тис.грн
передача електричної енергiї (транзит) - 376,67 млн.кВт.г - 27769 тис.грн.
2016 рiк
постачання електричної енергiї власного споживання - 1741,78 млн.кВт.г - 1856347 тис.грн.
передача електричної енергiї (транзит) - 414,09 млн.кВт.г - 40297 тис.грн.
2017 рiк
постачання електричної енергiї власного споживання - 1746,84 млн.кВт.г - 2381165 тис.грн.
передача електричної енергiї (транзит) - 429,43 млн.кВт.г - 49205 тис.грн.
Товариство закуповує електроенергiю за оптовими цiнами в ДП "Енергоринок", надає їй
споживчих якостей за допомогою технiчних засобiв та реалiзує споживачам Хмельницької областi
за регульованими тарифами, встановленими НКРЕ. У 2017 роцi вiдмiчено збiльшення корисного
вiдпуску електричної енергiї власного споживання та товарної проодукцiї порiвняно з 2015 та 2016
роками, що пов'язано зi збiльшенням споживання сiльським господарством,промисловими
пiдприємствами, бюджетними установами, непромисловими пiдприємствами тощо.
До найбiльших споживачiв електроенергiї вiдносяться ВП "Хмельницька АЕС", ДП "Новатор",
МКП "Хмельницькводоканал", КП "Електротранс", ПАТ "Мотор Сiч".
Треба вiдмiтити, що корисний вiдпуск електроенергiї та вiдповiдно товарна продукцiя залежать
вiд сезонних змiн: в осiнньо - зимовий сезон збiльшується споживання електроенергiї i
навантаження на енергосистему, посилюється фактор дефицiту.
Товариство займає монопольне становище на ринку електроенергiї у Хмельницькiй областi, частка
на ринку- бiля 80%. Конкурентами виступають незалежнi постачальники електроенергiї, до яких
можна вiднести ТОВ "Енергозахiд", ДТГО "Пiвденно-захiдна залiзниця", КЕА "Новосвiт".
Перспектива збiльшення товарної продукцiї Товариства вирiшується завдяки збiльшенню
споживання електроенергiї та отриманню 100 % оплати, своєчасностi оплати товару та
недопущенню заборгованостi. Збiльшення корисного вiдпуску електроенергiї та товарної
продукцiї передбачається крiм того за рахунок зниження технологiчних витрат електроенергiї,
переходу на електроопалення у негазифiкованих районах та виконання робiт iз зовнiшнього
освiтлення населених пунктiв, а також розвитку iнших видiв дiяльностi.
Важливе значення для подальшого розвитку Товариства придiляється пiдготовцi iнвестицiйних
проектiв та залученню iнвестицiй i довгострокових кредитiв. Вiдповiдно до основної концепцiї,
яка визначена у “Планi розвитку розподiльчих електричних мереж ПАТ “Хмельницькобленерго”
на 2016-2020 роки”, впроваджуються прогресивнi розробки та технологiї, сучасне та бiльш
ефективне обладнання, матерiали та оптимальнi схеми електромереж. Пiдвищення рiвня
надiйного, сталого та безпечного електропостачання споживачiв областi, що є прiоритетом,
вiдбувається через впровадження ефективних рiшень при реконструкцiї та модернiзацiї
електромереж, автоматизацiю облiку та контролю за споживанням електроенергiї.
Капiтальнi iнвестицiї у 2017 роцi становили 159059 тис.грн., у тому числi на капiтальне
будiвництво спрямовано 12890 тис.грн., модернiзацiю i модифiкацiю основних засобiв - 111423
тис.грн., придбання матерiальних активiв - 33408 тис.грн.
Iнвестицiйну програму розвитку ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2017 рiк виконано та
профiнансовано в сумi 91,322 млн.грн. (без ПДВ) або на 100,0 % з урахуванням економiї 4,5%
завдяки проведенню вiдкритих закупiвель через ПРОЗОРО.
Згiдно Iнвестицiйної програми розвитку ПАТ “Хмельницькобленерго” було виконано наступнi
заходи (без ПДВ):
-будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання на суму 61194,61
тис.грн.,

-заходи зi зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - 18694,63
тис.грн.,
-модернiзацiя та закупiвля транспортних засобiв - 3976,19 тис.грн.,
-впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 3144,51 тис.грн.,
-впровадження та розвиток систем зв'язку i телекомунiкацiй - 714,04 тис.грн.,
-впровадження та розвиток АСДТК - 403,03 тис.грн.
Згiдно Iнвестицiйної програми впроваджено сучаснi комплекси технiчних засобiв облiку та
управлiння споживанням, у тому числi дистанцiйного на базi автоматизованих систем
комерцiйного облiку електроенергiї.
В рамках Iнвестицiйної програми здiйснено:
- будiвництво КЛ 10 кВ - 9,124 км;
- реконструкцiю ПЛ- 0,4 -35 кВ — 60,272 км,
- реконструкцiю пiдстанцiй:
ПС 110/35/10 кВ "Дунаївцi";
ПС 110/35/10 кВ "Чемерiвцi";
ПС 110/35/10 кВ "Славута";
КТП, РП 10-20 кВ - 24 шт.
Основними джерелами фiнансування iнвестицiйних проектiв є власнi кошти.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Виконавчого
органу, афiлiйованими особами не укладалось.
До виробничих основних засобiв вiдносяться лiнiї електропередачi, трансформаторнi пiдстанцiї,
адмiнiстративнi будiвлi, будiвлi виробничого призначення, транспортнi засоби, машини та
устаткування. До основних засобiв невиробничого призначення належать житловий фонд, їдальня,
дитячий садок, лiкувально-оздоровчий комплекс тощо. Ступiнь використання обладнання - 100%.
Для покращення технiчного стану електричних мереж та пiдвищення надiйностi
електропостачання споживачiв у 2017 роцi виконано комплекс робiт з капiтального i поточного
ремонтiв та технiчного обслуговування на суму 49320 тис.грн. (без ПДВ), що склало 100,01% вiд
плану.
Вiдремонтовано у 2017 роцi електромереж 1240,2 км, у тому числi:
- ПЛ-0,4кВ - 426,1 км
- ПЛ-10кВ - 480,8 км
- ПЛ-35кВ - 163,8 км
- ПЛ-110кВ -169,5 км.
У 2017 роцi виконано капiтальний ремонт трансформаторних пiдстанцiй 35-110 кВ -33 одиницi,
ремонт трансформаторних та розподiльних пунктiв 10 кВ - 718 одиниць, силових трансформаторiв
10 кВ— 296 шт., вимикачiв 110, 35, 10 кВ - 417 шт., роз'єднувачiв 10,35,110 кВ — 422 шт.
Замiнено iзоляторiв на 0,4-10 кВ — 10253 шт., на 35-110 кВ — 1428 шт. При цьому замiнено опори
на ПЛ 35 кВ -2 шт., на ПЛ 110кВ — 2 шт. та 2943 опори ПЛ-0,4-10 кВ. Розчищено просiк пiд ПЛ
0,4-110 кВ - 3648,9 км.
Постiйно проводяться роботи з технiчного переоснащення та модернiзацiї виробництва,
пiдвищення його технiчного рiвня, впровадження нової технiки, механiзацiї та автоматизацiї
виробництва. Водночас з роботами по реконструкцiї електромереж впроваджуються прогресивнi
розробки та технологiї, сучасне та бiльш ефективне обладнання, матерiали та конструктивнi
елементи електромереж.
В результатi виконання Iнвестицiйної програми досягнуто зменшення технiчних та комерцiйних
витрат завдяки встановленню електронних лiчильникiв високого класу точностi в розрахункових
точках та точках облiку надходження електроенергiї, замiни проводiв на самоутримуючi
iзольованi проводи, улаштуванню iзольованих вводiв, виносу лiчильникiв на зовнiшню стiну
помешкань, улаштуванню розвантажувальних пiдстанцiй.

Одним iз прiоритетних напрямкiв роботи Компанiї залишається застосування Концепцiї побудови
системи контролю споживання електроенергiї на базi Автоматизованої системи комерцiйного
облiку споживання електроенергiї (АСКОЕ), що передбачає встановлення на регiональному рiвнi
програмно-технiчних та телекомунiкацiйних засобiв облiку споживання електроенергiїї та
забезпечення в подальшому достовiрного, точного i одночасного облiку електроенергiї в
розподiльчих мережах Товариства.
Iснуючi фактори, якi мають значний вплив на дiяльнiсть енергопостачальної компанiї:
- фактори кризисної ситуацiї в економiцi країни та регiону. яка ускладнена вiйсковим конфлiктом
на Сходi ;
- недосконалiсть податкового законодавства;
- проблеми у залученнi зовнiшнiх iнвестицiй на розвиток та вiдновлення виробництва;
- дебiторська заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв;
- недосконалiсть тарифної полiтики в енергетицi;
- неповна оплата за електроенергiю пiдприємств житлово-комунального господарства, органiзацiй
державного бюджету та сiльгоспспоживачiв;
- розкрадання майна електромереж та електрообладнання.
- стихiйнi природнi явища, наслiдками яких є руйнування i збитки.
Протягом 2017 року Товариством сплачувались штрафи щодо порушення лiцензiйних умов.
Дiяльнiсть ПАТ "Хмельницькобленерго", яка є учасником оптового ринку електричної енергiї
України (ОРЕ), полягає в купiвлi електричної енергiї з метою продажу її споживачам за
регульованим тарифом на пiдставi укладених договорiв за допомогою технiчних засобiв - мiсцевих
електричних мереж.
Механiзм фiнансування та розрахункiв на оптовому ринку електроенергiї визначається Законом
України " Про електроенергетику" та вiдповiдними постановами Нацiональної комiсiї з питань
регулювання електроенергетики (НКРЕКП), згiдно яких кошти вiд споживачiв надходять на
розподiльчий рахунок та в подальшому- на рахунок Енергоринку за куповану електроенергiю та
частина залишається у Компанiї для здiйснення господарської дiяльностi. Алгоритм
перерахування затверджується щомiсячно НКРЕКП в залежностi вiд рiвня оплати за
електроенергiю та виконання нормативiв технологiчних витрат i становить для ПАТ
"Хмельницькобленерго" 100%.
Дiяльнiсть Компанiї регулюється державою в особi НКРЕКП у частинi встановлення вiдпускних
тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з
лiцензованих видiв дiяльностi. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають
соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до
єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» НКРЕКП встановлює
щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та
енергопостачального пiдприємства України.
Основним джерелом фiнансування поточної дiяльностi Компанiї є надходження коштiв вiд
реалiзацiї електроенергiї, у зв'язку з чим, прiоритетними завданнями для поповнення обiгових
коштiв є забезпечення стовiдсоткових i бiльше розрахункiв за електроенергiю, зменшення
собiвартостi, зокрема, постiйних витрат, а також технологiчних витрат електроенергiї.
За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi Компанiєю отримано чистий
прибуток у розмiрi 43631 тис.грн., з яких за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв частина
направляється на розвиток виробництва та виплату дивiдендiв.
Аналiзуючи стан фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї та фактори, якi вплинули на
формування кiнцевих результатiв, треба вiдмiтити, що iснує позитивна динамiка розвитку,
тенденцiя до стабiлiзацiї дiяльностi через отримання прибутку, покращення розрахункiв за

електроенергiю, зменшення технологiчних витрат.
У 2017 роцi коефiцiенти фiнансової стiйкостi (к=3,3) та покриття (к=1,002) визначають високу
лiквiднiсть та платоспроможнiсть Товариства.
За 2017 рiк невиконаних договорiв по основних видах дiяльностi iз суб'єктами господарювання та
фiзичними особами немає. При постачаннi електроенергiї окремими споживачами не виконуються
умови договорiв щодо своєчасностi та повноти розрахункiв за електроенергiю. З боку Товариства
приймаються заходи контролю та полiпшення стану оплати iз застосуванням в необхiдних
випадках мiр по обмеженню постачання електроенергiї та вiдключенню боржникiв.
Головнi напрямки дiяльностi Товариства, виходячи з досягнення цiлей та стратегiї:
1. Пiдвищення економiчної ефективностi роботи Товариства за рахунок:
- збiльшення об'ємiв продаж електроенергiї, робiт, товарiв, послуг шляхом диверсифiкацiї бiзнесу;
- впровадження стимулюючого регулювання;
- пiдвищення стандартiв енергоефективностi та енергозбереження;
- економiї (зниження) операцiйних витрат, у тому числi ТВЕ;
- зменшення запасiв.
2. Удосконалення системи управлiння, у тому числi:
- удосконалення органiзацiйної структури;
- впровадження концепцiї енергетичного менеджменту;
- вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної
енергiї;
- пiдготовка до переходу до нової моделi енергоринку, двостороннiх договорiв i балансуючого
ринку;
- розвиток iнформацiйних технологiй;
- пiдготовка та перепiдготовка кадрiв, створення резерву управлiнських кадрiв.
3. Впровадження ефективних iнвестицiйних проектiв, а саме:
- створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй;
- технiчна модернiзацiя, реконструкцiя та будiвництво електричних мереж, сучасних
трансформаторних пiдстанцiй за новiтнiми технологiями;
- реконструкцiя та капремонт ремонтно-виробничих баз .
4. Продовження роботи з впровадження та вдосконалення iнтегрованої системи управлiння на
основi стандартiв ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, ISO 50001:2011, BC 27001.
5.Впровадження системи електронного документообiгу.
6. Впровадження iнновацiйних проектiв та нових технологiй.
7. Пiдвищення мотивацiї персоналу шляхом удосконалення системи оплати працi, оптимiзацiї
чисельностi Товариства та виконання Галузевої угоди.
8.Забезпечення соцiального захисту персоналу Товариства вiдповiдно до Колективного договору
Компанiї.
У Товариствi йде постiйний пошук, розробка та впровадження нових напрямкiв розвитку, якi
дадуть позитивнi результати та задоволення для всiх споживачiв електроенергiї i всього колективу
ПАТ "Хмельницькобленерго".
Товариство першим серед енергокомпанiй України впровадило, отримало сертифiкат та успiшно
експлуатує систему управлiння якiстю за мiжнародними та державними стандартами ДСТУ ISO
9001 стосовно основних видiв дiяльностi - передачi та постачання електричної енергiї. Новий етап
розвитку управлiння Компанiєю пов'язаний iз вдосконаленням процесного пiдходу, iнформацiйної
системи управлiння ресурсами пiдприємства, розвитком iнформацiйних технологiй,
удосконаленням органiзацiйної структури.
Впроваджено автоматизовану систему комерцiйного облiку електроенергiї АСКОЕ на

регiональному рiвнi, що забезпечує отримання точної оперативної iнформацiї облiку
електроенергiї в реальному часi за точками облiку та пiдсумкову iнформацiю про параметри
енергоспоживання, дистанцiйну передачу даних облiку для оперативного контролю i комерцiйних
розрахункiв за спожиту електроенергiю, дотримання балансу мiж вхiдною та спожитою
електроенергiєю, а також графiка навантаження.
Завдяки розвитку комп'ютерної iнформацiйної мережi Товариства проведено роботи з
вдосконалення централiзованої бiлiнгової бази. Функцiями модуля ТЕХ-РЕМ є автоматизацiя
роботи з центральним довiдником лiчильникiв, аналiз технiчних умов по пiдключенню абонентiв
та пофiдерний аналiз.
Реалiзовано перший етап проекту з впровадження бiлiнгової аналiтично-розрахункової системи
«БАРС», орiєнтований на WEB технологiї, який вирiшує питання доступностi даних та
економiчної ефективностi, забезпечує можливiсть виведення обслуговування споживачiв та в
цiлому процеси постачання електричної енергiї на якiсно новий рiвень. Налагоджено щоденний
автоматичний процес перетоку даних з баз даних вiдокремлених пiдроздiлiв - районiв електричних
мереж (РЕМ). Це дає можливiсть використовувати показники по абонентах в реальному часi для
здiйснення оперативного управлiння загальним процесом облiку та збуту електричної енергiї.
Для комфорту споживачiв при проведеннi розрахункiв в Компанiї впроваджено «Особистий
кабiнет» побутового та юридичного споживача електроенергiї, за допомогою якого можна
вирiшити питання контролю розрахункiв за спожиту електроенергiю, оплату (on-line).
За участю наукових фахiвцiв Iнституту з енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ
«Київський полiтехнiчний iнститут» на базi проведеного дослiдження - енергетичного
спостереження за окремими розрахунками режимiв роботи електричних мереж та аудиту дiючої
системи енергоменеджменту на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту ISO 50001:2011
«Системи енергетичного менеджменту» проводилась пiдготовка до впровадження зазначеного
стандарту енергоменеджменту.
У Компанiї виконано роботи по прокладанню оптоволоконної лiнiї зв'язку, завершується
створення корпоративної iнформацiйної мережi, що вiдкриває принципово новi можливостi
пiдвищення ефективностi управлiння Компанiєю та оперативної передачi даних, розвитку
вiдеоконференцзв'язку.
Здiйснювались науково-технiчнi розробки електрообладнання, якi є конкурентоздатними на ринку,
а саме пересувнi електролабораторiї повiркм трансформаторiв напруги та струму, зразковi
трансформатори напруги та струму, джерела струму пiдї торговою маркою Товариства, якi внесенi
до Державного реєстру засобiв вимiрювання. Електролабораторiї, випущенi Компанiєю, працюють
в регiонах України, є замовлення з Бiлорусi та перспектива розширення ринку у Європi. Компанiя
постiйно приймає участь у мiжнародних виставках, нагороджена багатьма дипломами.
З метою нейтралiзацiї психоемоцiйних стресiв у працiвникiв та пiдвищення продуктивностi працi
розроблено та впроваджено Програму психологiчної пiдготовки працiвникiв оперативного
персоналу до надiйної роботи в аварiйних умовах, Систему психофiзiологiчного забезпечення
професiйної дiяльностi оперативного персоналу.
Товариство проводить полiтику дотримання належного виконання зобов'язань вiдповiдно до
укладених договорiв, в тому числi позовну дiяльнiсть при порушеннi договорних умов iншою
стороною. Так, за 2017 рiк було направлено до господарських судiв та судiв загальної юрисдикцiї
172 позови на загальну суму понад 2 млн. грн., а також направлено понад 5 тис. претензiй на суму
1,5 млн. грн. до споживачiв – боржникiв в межах стягнення вартостi поставленої електричної
енергiї, а також штрафних санкцiй.
Близько 70% позовiв задоволено (на суму, що перевищує 1,5 млн. гривень). Щодо iнших позовiв –
триває розгляд. Органами ДВС в примусовому порядку стягнуто понад 180 тис. грн., що становить
незначний вiдсоток вiд загальної суми виконавчих документiв, що знаходяться на виконаннi.
Менеджментом Товариства впроваджуються заходи з метою досягнення високих результатiв

дiяльностi, зокрема, отримання прибуткiв, забезпечення своєчасних розрахункiв за
електроенергiю, проводиться активна робота по виявленню сумнiвної та безнадiйної дебiторської
заборгованостi i поверненню коштiв вiд реалiзацiї електроенергiї. У зв'язку iз проявом кризових
явищ на пiдставi проведеної iнвентаризацiї можливих ризикiв, Дирекцiєю вживаються антикризовi
заходи, що також позитивно впливає на отримання результатiв дiяльностi.
Основнi технiко-економiчнi показники за останнi три роки:
2015 2016
2017
- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, тис.грн. 1388838 1928673 2458723
- чистий прибуток, тис.грн.
38874 8513
43631
- власний капiтал, тис.грн.
1238963 1310291 1842669
- поточнi та довгостроковi зобов'язання, тис.грн. 312140 433973 553896
- дебiторська заборгованiсть, тис.грн . 156331 183710 192380
Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя росту доходу вiд реалiзацiї подукцiї,
прибутковостi, власного капiталу Товариства. Рентабельность EBITDA становила 9,1, що бiльше
на 133355 тис.грн. нiж у 2016 роцi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Основні засоби, всього (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

1466174

2046931

0

0

1466174

2046931

1053077

1568172

0

0

1053077

1568172

319582

368795

0

0

319582

368795

14937
0
78578

14813
0
95151

0
0
0

0
0
0

14937
0
78578

14813
0
95151

28642

30479

0

0

28642

30479

21345

28157

0

0

21345

28157

701

808

0

0

701

808

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

6596
1514
0
0
6596
1514
1494816
2077410
0
0
1494816
2077410
До категорiї "Будiвлi та споруди" вiднесено електричнi мережi, якi за обсягом займають найбiльшу
питому вагу у вартостi
основних засобiв емiтента.
З метою визначення ринкової вартостi необоротних активiв Товариства для вiдображення її у рiчнiй
фiнансовiй звiтностi, складеної у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ), було здiйснено переоцiнку основних засобiв незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2017
р., що привело до зростання їх вартостi.
Опис Товариство самостiйно визначає умови та термiни користування основними засобами, якi не можуть
бути менше мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, визначених Податковим
кодексом України по основних групах, а саме: будiвлi-20 рокiв, споруди-15 рокiв, передавальнi
пристрої - 10 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2310360 тис.грн. Знос за
2017 рiк- 232950 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку
нараховується за прямолiнiйним методом. Ступiнь використання основних засобiв - 100%.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)
Опис

За звітний період

За попередній період

1842669.00

1310291.00

33638.00

33638.00

33638.00

33638.00

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди виконано вiдповiдно до
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р.
N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець

звiтного перiоду, а також мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим
статутним капiталом за 2017 рiк становить 1809031 тис.грн., а на початок перiоду ця рiзниця
становила 1276653 тис.грн.
Протягом 2017 року вартiсть чистих активiв зросла на 532378 тис.грн., що пiдтверджує
пiдвищення фiнансової стiйкостi та лiквiдностi Товариства.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльше нiж Статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам п.3 ст
155 Цивiльного кодексу України.

Висновок

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі
Інші зобов’язання та
забезпечення
Усього зобов’язань та
забезпечень

Дата
виникнення
X

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)
0

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

248149

X

X

X

0

X

X

X

305747

X

X

X

553896

X

X

Дата погашення
X

Податковi зобов'язання складаються з вiдстрочених податкових зобов’язань (довгострокових),
якi визначенi як сума податкiв на прибуток, що пiдлягає сплатi у майбутнiх перiодах
вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць, а саме рiзниць мiж балансовою вартiстю
активу та його податковою базою, якi розрахованi вiдповiдно до МСБО 12 “Податки на
прибуток”, в сумi 240275 тис.грн. та поточних податкових зобов'язань в сумi 7874 тис.грн.
У 2017 роцi Товариством залучались кредитнi фiнансовi ресурси, якi повнiстю погашенi.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

1
1

Основний вид
продукції*
2
постачання
(розподiлення)
електричної
енергiї

Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до
у відсотках до
у натуральній у грошовій
у натуральній у грошовій
всієї
всієї
формі (фізична
формі
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
реалізованої
од. вим.**)
од. вим.**)
(тис.грн.)
грн.)
продукції
продукції
3
4
5
6
7
8
1746,842
млн.кВтг

2381165

97.98

д/н

2360227

97.96

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Вартiсть купованої електроенергiї
75.31
2
Витрати на оплату працi
11.43
3
Амортизацiя
5.93
4
Матерiальнi витрати
4.07
5
Вiдрахування на соцiальнi заходи
2.40
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

1

07.07.2017

Наглядова рада ПАТ
"Хмельницькобленерго"

30.00

1744264

0.0017

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента за
майна або
даними
послуг, що
останньої
є
річної
предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

Предмет
правочину

7
Надання
благодiйної
допомоги
Нацiональнiй
академiї
державної
прикордонної
служби iменi
Богдана
Хмельницького.

Дата розміщення
особливої
то
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
і
даних Комісії

8

10.07.2017

ww

Опис:

Вiдповiдно до Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго" до значних правочинiв незалежно вiд вартостi вiдноситься надання фiнансо
Рiшенням Наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго” вiд 07.07.2017 р. (протокол № 3) прийнято рiшення про надання згоди
значного правочину, предметом якого є надання благодiйної допомоги Нацiональнiй академiї державної прикордонної служби iм
Хмельницького в сумi 30000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17442
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан
фiнансової звiтностi - 0,0017 %.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2

26.04.2017

27.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

12.05.2017

15.05.2017

06.06.2017

07.06.2017

07.07.2017

10.07.2017

07.07.2017

10.07.2017

07.09.2017

08.09.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування
аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських фірм,
які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

20197074

49000, м.Днiпропетровськ, вул. Андрiя Фабра, 4

2868 23.04.2002

д/н д/н д/н д/н

учасників ринку
цінних паперів**
Номер та дата
видачі свідоцтва
про відповідність
системи контролю
якості, виданого
Аудиторською
палатою України
Звітний період, за
який проведений
аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний
параграф (у разі
наявності)

Номер та дата
договору на
проведення аудиту
Дата початку та
дата закінчення
аудиту
Дата аудиторського
висновку (звіту)
Розмір винагороди
за проведення
річного аудиту, грн

304/4
24.12.2014

28.02.2018
28.02.2018

безумовно-позитивна
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 36 до цiєї фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї
Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної
в Українi. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього ас
______________________________________________________________________________________________
Примiтка 36. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2017 роцi в значнi
виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану держ
фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї нацiональної ва
iноземних валют.
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усуне
економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з кiнцев
вiдновлення економiки в країнi.
Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в три рази по вiдношенню до долара СШ
з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває нестабiльн
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середови
майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження дина
реформ.
141/04А
19.01.2018
19.01.2018
30.03.2018
31.12.2017
450000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування
аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

20197074

Місцезнаходження
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських фірм,
які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**
Номер та дата
видачі свідоцтва
про відповідність
системи контролю
якості, виданого
Аудиторською
палатою України
Звітний період, за
який проведений
аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний
параграф (у разі
наявності)

Номер та дата
договору на
проведення аудиту
Дата початку та
дата закінчення
аудиту

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Андрiя Фабра, 4

2868 23.04.2002

д/н д/н д/н д/н

304/4
24.12.2014

19.01.2018
30.03.2018

безумовно-позитивна
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 36 до цiєї фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї
Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної
в Українi. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього ас
______________________________________________________________________________________________
Примiтка 36. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2017 роцi в значнi
виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану держ
фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї нацiональної ва
iноземних валют.
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усуне
економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з кiнцев
вiдновлення економiки в країнi.
Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в три рази по вiдношенню до долара СШ
з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває нестабiльн
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середови
майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження дина
реформ.
141/04А
19.01.2018
19.01.2018
30.03.2018

Дата аудиторського
висновку (звіту)
Розмір винагороди
за проведення
річного аудиту, грн
Текст
аудиторського
висновку (звіту)

31.12.2017
450000

Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Хмельницькобленерго" («Компанiя»), що складаєть
балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiт
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викла
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики пр
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого
також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськ
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 36 до цiєї фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї, як i дiяльнiсть iнших
продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в
подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiт
питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi думки щодо неї
окремої думки щодо цих питань.
Повнота i своєчаснiсть визнання виручки вiд основної дiяльностi
Основною дiяльнiстю Компанiї є постачання електроенергiї фiзичним та юридичним особам. В рамках здiйснення даної дiяльнос
поставки електроенергiї i надання супутнiх послуг з контрагентами i щомiсяця вiдображає фiзичнi обсяги реалiзованої електроене
приладiв, пiдписуючи вiдповiднi акти зi споживачами юридичними особами, або здiйснюючи перiодичний обхiд та контроль дани
осiб. При цьому дати контролю i звiрки показань можуть вiдрiзнятися, що потенцiйно може привести до вiдображення вiдпущени
вiдповiдному перiодi. Дивiться Примiтку 7 супровiдної фiнансової звiтностi.
Опис аудиторських процедур, що виконувались:
Ми провели перерахунок фактичних обсягiв реалiзованої електроенергiї за рiк по кожнiй категорiї споживачiв юридичних i фiзич
категорiї розмiр середньорiчного вiдпускного тарифу;
Ми обговорили з керiвництвом iснуючу систему внутрiшнього контролю облiку реалiзацiї електроенергiї за категорiями спожива
Ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї за сiчень 2018 року на предмет виявлення сум, що належать до операцi

Резерв покриття судових процесiв та претензiй
Визнання та оцiнка резервiв стосовно результатiв судових процесiв є важливою областю професiйних суджень керiвництва Комп
що юридичнi ризики не було своєчасно визнано та розглянуто пiд час складання фiнансової звiтностi. Компанiя бере участь у ряд
вiдповiдача, та якi, у разi реалiзацiї потенцiйних ризикiв, можуть мати iстотний вплив на фiнансовi результати. Рiшення судiв по ц
визначити на даний момент. Суттєвi резерви розкритi в Примiтцi 27.
Опис аудиторських процедур, що виконувались:
Ми оцiнили наявнi у Компанiї засоби внутрiшнього контролю, запровадженi з метою своєчасного виявлення, достовiрної оцiнки
достатностi вiдображення в облiку нарахованих резервiв пiд судовi розгляди.
Ми обговорили незавершенi судовi справи з юридичними фахiвцями Компанiї. В деяких випадках, ми отримали та проаналiзувал
документи, з метою оцiнки висновкiв керiвництва у порiвняннi з наявними прецедентами.
Ми проаналiзували судовi витрати на вибiрковiй основi за звiтний перiод та провели аналiз кореспонденцiї Компанiї, отриманої у
розглядами.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiч
паперiв, але не мiстить фiнансової звiтностi за 2017 рiк та нашого звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевне
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розг
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнш
мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї
повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiст
внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати сво
основi, розкриваючи, де це застосовано, питання що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про б
основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внасл
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що ау
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; во
окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймають
звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усь
ми:
-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо
процедури у вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як осно
невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайств
пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдпов
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї
персоналом;

-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як о
та на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi постави
можливiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизнач
увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є н
думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або у
Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-оцiнюємо загальне подання, структури та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiн
що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту
виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо не
про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що м
аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму зв
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть
Аудит здiйснювався пiд керiвництвом партнера Бивалої Тетяни Володимирiвни.
Партнер Бивала Т. В.
Сертифiкат аудитора № 007265, Серiя А, виданий 19 липня 2005 року, чинний до 19 липня 2020 року
Вiд iменi ТОВ "БДО"
Керуючий партнер Балченко С. О.
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 01 сiчня 1994 року, чинний до 04 сiчня 2019 року
Фiрма "БДО" має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого
"2" квiтня 2018 року
м. Київ, Україна
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2017
2016
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Так
X

Ні
X
X
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні
X
X

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні
X

X
X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Позачерговi збори у 2017 роцi не вiдбувались. У 2016 роцi у
зв’язку з порушенням термiнiв з органiзацiї проведення загальних зборiв у ПАТ
«Хмельницькобленерго», оголошених на 27 квiтня 2016 року, були вiдсутнi правовi
пiдстави для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
д/н
д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н
д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
7

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

7
0
5
2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інше (запишить)

Ні
X
X

X
д/н

Наглядовою радою на Загальних зборах Товариства 26.04.2017 р. було представлено звiт про її
роботу за 2016 рiк, зокрема, прийняття рiшень щодо затвердження фiнансового плану,
iнвестицiйної програми, проведення аналiзу щоквартально фiнансово - господарської дiяльностi.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X
X
У складi Наглядової ради у 2017
роцi комiтети не створювались.
д/н

д/н
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X
X
X

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Ні

X
X
X
X
д/н

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
жодного
орган
акціонерів
органу
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Так

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть):

Ні
X
X
X
X
X
X
X
У зв'язку зi змiнами законодавства,
зокрема, щодо акцiонерних
товариств та прийняттям нової
редакцiї Статуту усi положення
товариства втратили чиннiсть та
припинили свою дiю вiдповiдно до
рiшення позачергових загальних
зборiв вiд 29.07.2016 р. (протокол

№ 25).
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
інформаційній базі
на загальних
даних НКЦПФР
зборах
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Ні
X
X
X

Інше (запишіть)

Протягом трьох останнiх рокiв
зовнiшний аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
Перевiрки здiйснювались сектором
Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi
енергетики та комунальних послуг
у Хмельницькiй областi за участю
представникiв iнспекцiї
Держенергонагляду у Хмельницькiй
областi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративної етики прийнятий Координацiйною радою Товариства. Кодекс
корпоративного управлiння заплановано до затвердження на найближчих Загальних зборах
Товариства.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
На власному корпоративному сайтi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
З нормами Кодексу копоративної етики ознайомлений та дотримується кожний працiвник
Товариства.

КОДИ

Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

Публiчне акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість
3472
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
29018, м.Хмельницький, вул.Храновського,
Адреса
11А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

22767506

за КОАТУУ 6810100000
за КОПФГ
за КВЕД

230
35.13

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

1

На дату переходу
на міжнародні
На початок
На кінець
Код рядка
стандарти
звітного періоду звітного періоду
фінансової
звітності
2
3
4
5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

4429
6860
2431
0
1494816
1566350
71534
0
0
0
0
0
0

4850
8199
3349
0
2077410
2310360
232950
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1065

0

0

0

1090
1095

0
1499245

0
2082260

0
0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

41151
0
0
0
0
0
0
0

67668
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

125425

162601

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

49739
8546
8348
0
0
0
0
20158
0
0
0
0

29779
0
0
0
0
0
0
54257
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
245019

0
0
0
0
0
314305

0
0
0
0
0
0

1200

0

0

0

1300

1744264

2396565

0

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

Пасив

На дату переходу
на міжнародні
На початок
На кінець
Код рядка
стандарти
звітного періоду звітного періоду
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

33638
0
825441
147961
0
0
13531
289720
(0)

33638
0
1317731
149238
0
0
13957
328105
(0)

0
0
0
0
0
0
0
0
(0)

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1430
1435
1495

(0)
0
1310291

(0)
0
1842669

(0)
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

152123
0
0
0
0
0
0
0
0

240275
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531

0

0

0

1532

0

0

0

1533

0

0

0

1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
152123

0
0
0
0
240275

0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

0
0

1610

0

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

104558
11378
0
0
0
139705
0
0
0
0
0
0
26209
281850

96737
7874
1170
0
0
177415
0
0
0
0
0
0
31595
313621

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

1744264

2396565

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви, у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
за розрахунками з бюджетом
за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

Примітки

Фiнансова звiтнiсть складена iз застосуванням
мiжнародних стандартiв (МСФЗ) вiдповiдно до Закону
України вiд 12.05.2011 р. № 3332, постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 р.№ 1223 та iнших

Керівник
Головний бухгалтер

нормативних актiв, а також облiкової полiтики Товариства.
За пiдсумками 2017 року вiдмiчається iстотне збiльшення
валюти балансу на 652301 тис.грн. порiвняно з початком
звiтного перiоду в основному за рахунок збiльшення
вартостi основних засобiв на 582594 тис.грн. в результатi
переоцiнки та приведення їх до справедливої вартостi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, а також за рахунок
збiльшення запасiв та дебiторської заборгованостi.
Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя
зростання власного капiталу Товариства. З початку
звiтного перiоду вiн збiльшився на 532378 тис.грн.в
основному за рахунок зростання капiталу у дооцiнках та
нерозподiленого прибутку.
Козачук Олег Iванович
Дарун Люба Iгорiвна

КОДИ

Підприємство

Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

Публiчне акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"
(найменування)

за ЄДРПОУ

22767506

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

2000

2458723

1928673

2010
2011
2012
2013

0
0
0
0

0
0
0
0

2014

0

0

2050
2070

( 2348641 )
(0)

( 1945759 )
(0)

2090
2095

110082
(0)

0
( 17086 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
98654

0
0
0
74497

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 61777 )
( 133 )
( 65000 )

( 49767 )
( 195 )
( 37383 )

2181

(0)

(0)

2182

(0)

(0)

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

81826
(0)
0
8412
8720
0
( 18 )
(0)
( 40336 )

0
( 29934 )
0
1812
37896
0
( 14 )
(0)
( 583 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2275

0

0

2290
2295
2300

58604
(0)
-14973

9177
(0)
-664

2305

0

0

2350
2355

43631
(0)

8513
(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2400
2405
2410

601540
0
0

За аналогічний період
попереднього року
111464
0
0

2415

0

0

2445
2450

0
601540

0
111464

2455

108277

20064

2460
2465

493263
536894

91400
99913

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2500
2505
2510
2515
2520
2550

115149
330954
67922
143665
49042
706732

100280
295695
58322
121770
35232
611299

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки

2600
2605
2610

134551360
134551360
0.3243

134551360
134551360
0.0633

2615

0.3243

0.0633

2650

0

0

У 2017 роцi порiвняно з аналогiчним перiодом 2016 року
вiдмiчається значне збiльшення чистого прибутку на 35118
тис.грн., що пов'язано зi збiльшенням товарної продукцiї та
випередженням росту дохiдностi у порiвняннi з ростом
собiвартостi продукцiї. Iстотне збiльшення сукупного
доходу за звiтний перiод пояснюється збiльшенням
результатiв дооцiнки необоротних активiв на 490076 грн.
нiж за 2016 рiк при приведеннi їх вартостi до справедливої.
Дивiденди нараховуються за пiдсумками фiнансовогосподарської дiяльностi звiтного року на пiдставi рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв.

Керівник
Головний бухгалтер

Козачук Олег Iванович
Дарун Люба Iгорiвна

КОДИ

Публiчне акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"
(найменування)

Підприємство

Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
за ЄДРПОУ

22767506

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

2953810
0
0
408
0
0
0

2322116
0
0
151
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
112892

0
0
0
0
0
93201

3100
3105
3110
3115
3116

( 2256494 )
( 271372 )
( 146565 )
( 145655 )
(0)

( 1872187 )
( 194329 )
( 107096 )
( 90002 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118
3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 32110 )
214914

(0)
( 27694 )
124160

3200

0

0

3205
3215

0
0

0
0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:

відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3220
3225
3230

0
0
0

0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255

(0)

(0)

3260
3270
3275

( 176913 )
(0)
(0)

( 137566 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-176913

(0)
-137566

3300

0

0

3305

21000

0

3310

0

0

3340

8412

1812

3345

(0)

(0)

3350
3355
3360
3365

21000
( 12314 )
(0)
(0)

0
( 20989 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-3902
34099
20158
0
54257

(0)
-19177
-32583
52741
0
20158

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

За звiтний перiод порiвняно з аналогiчним перiодом
минулого року вiдмiчається збiльшення надходження
коштiв вiд
реалiзацiї продукцiї, збiльшення руху коштiв у результатi
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Загалом збiльшено чистий рух грошових коштiв та
залишок коштiв на кiнець року на 34099 тис.грн.
Козачук Олег Iванович
Дарун Люба Iгорiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

Публiчне акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

22767506

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

1

2

За звітний період
надходження
3

видаток
4

За аналогічний період
попереднього року
надходження
видаток
5
6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення)
оборотних активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших

3500

0

0

0

0

3505

0

X

0

X

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

X

0

X

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
3560
зобов'язань
Грошові кошти від операційної
3570
діяльності
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
3561
товари, роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
3562
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
3563
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
3564
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
3566
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
3567
поточних зобов’язань
Сплачений податок на прибуток
3580
Сплачені відсотки
3585
Чистий рух коштів від
3195
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
3235
господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
3280
господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від
3295
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X
X

0
0

X
X

0
0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X

(0)

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0
X

X
0

0
X

X
0

Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від
фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

3350
3355
3360

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

X

0

X

0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

д/н
Козачук Олег Iванович
Дарун Люба Iгорiвна

Підприємство

Дата(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"
(найменування)

КОДИ
2018 | 01 | 01
22767506

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7
8

Вилучений
капітал

Всього

9

10

0

0

1310291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2022

0

200599

0

0

0

825441

147961

13531

289720

0

0

1310291

0

0

0

0

43631

0

0

43631

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових

2

3

4

5

6

4000

33638

1024018

149983

13531

89121

4005

0

0

0

0

4010

0

0

0

4090

0

-198577

4095

33638

4100

інструментів
Накопичені
курсові різниці
Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств
Інший сукупний
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

0

0

0

0

4257

0

0

4257

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

426

-426

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

1277

0

-1277

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки
в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі
Залишок на
кінець року

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

492290

0

714

0

0

493004

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

492290

1277

426

38385

0

0

532378

4300

33638

1317731

149238

13957

328105

0

0

1842669

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

За звiтний перiод вiдбулось iстотне зростання власного капiталу на 532378 тис.грн.,
що є позитивною тенденцiєю
дiяльностi Товариства, в основному за рахунок збiльшення капiталу у дооцiнках та
нерозподiленого прибутку.
Козачук Олег Iванович
Дарун Люба Iгорiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПАТ "Хмельницькобленерго" виконує фiнансову звiтнiсть Товариства за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до п.2 ст.12-1 Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
30.11.2011 р. № 1223 "Про внесення змiн до Порядку подання фiнансової звiтностi", листiв
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держстату України 2011 року "Про
застосування мiжнародних стандартiв фiнансовї звiтностi", а також облiкової полiтики
Товариства.
Перше застосування складання фiнансової звiтностi за стандартами МСФЗ вiдбудось у 2012 роцi,
що мало свої особливостi, пов'язанi, зокрема, iз поступовим переходом на новi статтi
бухгалтерського облiку та План рахункiв.
У 2013 роцi Товариство повнiстю перейшло на складання фiнансової звiтностi за мiжнародними
стандартами. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 та програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної та квартальної iнформацiї SimpleXMLReports (далiПрограма), розмiщеного на сайтi Загальнодоступної iнформацiйної бази даних НКЦПФР
http://stockmarket.gov.ua, Товариство надає НКЦПФР квартальну та рiчну iнформацiю емiтента
цiнних паперiв за вiдповiдний перiод та розмiщує її на вищезазначеному сайтi.
Продовження тексту приміток
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ вiдбулась переоцiнка деяких статей балансу та звiту
про фiнансовий результат.
Товариством використовується модель переоцiнки вiдносно будiвель, споруд та передавальних
пристроїв. Була проведена оцiнка будiвель, споруд та передавальних пристроїв. Справедлива
вартiсть визначається виходячи з цiн, що склалися на ринку, з урахуванням рiзних факторiв (мiсце
розташування об’єкта, стан об’єкта тощо). Дата останньої переоцiнки здiйснена 31 грудня 2017
року.
Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива
вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi. Прирiст
вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i вiдноситься на
збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його
частини, яка вiдновлює збиток вiд переоцiнки цього ж активу, визнаний внаслiдок ранiше
проведеної переоцiнки у складi прибутку або збитку. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi про
сукупний дохiд, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку
за того ж активу, ранiше визнану у складi фонду переоцiнки основних засобiв.
Протягом 2017 року вiдповiдно зi змiнами до Закону України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi", вимог МСФЗ, а також тлумаченнями мiжнародної фiнансової
звiтностi та нормативними актами вносились наступнi змiни в облiкову полiтику Товариства:
- наказом вiд 03.01.2017 р. № 2: при вiдпуску запасiв в виробництво, з виробництва, у продаж та
iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження
запасiв (ФIФО); змiнено Перелiк осiб, якi мають право пiдпису доручень на отримання товарноматерiальних цiнностей; для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних
фондiв амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв
його вартостi.
- наказом вiд 29.12.2017 р. № 1111: при вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були
переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок на сумою попереднiх уцiнок залишкової
вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з
одночасним зменшенням капiталу у дооцiнках; формування первинних документiв в
електронному виглядi.

Продовження тексту приміток
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових
коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика
щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан
тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi
активи та зобов'язання визнаються на дату виконання контракту.
Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", фiнансовi активи класифiкуються
у такi чотири категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до
погашення, i фiнансовi активи, доступнi для продажу. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання
спочатку признаються за справедливою вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням
або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно
збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань
при первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових
активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки.
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi такi
критерiї: (i) вiднесення до цiєї категорiї виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть у методах
облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного
прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими
здiйснюється i результати за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до
полiтики управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний
iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi або до категорiї фiнансових
зобов’язань, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi
до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї визнається за
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди,
пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається
за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Сума доходу визначається на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї,
затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. Методика
визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i затвердженому
коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив
соцiально-полiтичних чинникiв.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених
нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не
здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими
активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi
операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Продовження тексту приміток
Облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi
стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2017 року. Нижче
наведенi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватись Компанiєю у
теперiшнiй час або в майбутньому:
Поправки до МСБО 12 – "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв".

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування
при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподатковуваний прибуток, i описують обставини, при
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що
перевищує їх балансову вартiсть.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (цикл 2014 - 2016 рокiв)
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших органiзацiях". Змiнений стандарт
прояснює, що тiльки вимоги до розкриття iнформацiї, викладенi в пунктах B 10-16, не повиннi
бути передбаченi для пiдприємств, щодо яких застосовується МСФЗ 5.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки,
знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на
класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Компанiї та на визначення збиткiв вiд знецiнення
фiнансових активiв, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань
Компанiї.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами, та бiльш структурований
пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх
органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт
застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року.
МСФЗ 16 "Договори оренди" замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4
"Визначення, чи мiстить угода оренду", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i
Роз'яснення ПКР 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду ".
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i
вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в
звiтi про фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової
оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з
низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад,
оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв).
МСФЗ 17 "Страховi контракти" - новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування,
який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї, замiнить МСФЗ 4
"Страховi контракти". МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування
життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування)
незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових
iнструментiв з умовами дискрецiйної участi.
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв
до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства,
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i
якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються у примiтках до

