II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

28.05.2020
(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
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- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
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22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. 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 емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
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 станом на кінець звітного року
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38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. У зв'язку з тим, що за визначений законодавством час не вiдбулось розгляду питання iз
затвердження рiчної iнформацiї на засiданнi Наглядової ради Товариства, до компетенцiї якої
воно вiдноситься, а рiчнi Загальнi збори Товариства не були проведенi через вiдсутнiсть
вiдповiдного рiшення Наглядової ради, затвердження рiчної iнформацiї емiтента за 2020 рiк
планується здiйснити в наступний перiод.
2.Проведення рейтингової оцiнки Товариства вiдбувається шляхом участi у незалежних
рейтингах, таких як "ТОП-100", "Гвардiя-500", "Нацiональний бiзнес-рейтинг", для залучення
iншого рейтингового агенства необхiднi значнi кошти, що не передбачено у затвердженому
фiнансовому планi Товариства.
3. У зв'язку з необранням аудиторської компанiї для проведення обов'язкового незалежного
аудиту вiдповiдно до Законiв України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Порядку проведення
конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення аудиту фiнансової
звiтностi АТ "Хмельницькобленерго" за 2019-2021 роки, затвердженого рiшенням Наглядової
ради вiд 19.11.2019 р. (протокол № 32), через припинення повноважень Наглядової ради,
аудиторський звiт за 2020 рiк не був виконаний. Очiкується в першу чергу обрання
Наглядової ради на позачергових Загальних зборах Товариства, в подальшому здiйснення
вiдбору на конкурснiй основi незалежного аудитора та формування Наглядовою радою
пропозицiй про призначення аудитора, а також затвердження його на Загальних зборах
Товариства. Суб'єкт (суб'єкти) аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансової звiтностi Товариства призначається Загальними зборами, якi скликаються та
проводяться в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства",
Статутом Товариства.
За результатами отриманого аудиторського висновку Товариство доповнить рiчну iнформацiю
емiтента та розмiстить її упорядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку.
4. АТ "Хмельницькобленерго" не здiйснювався випуск облiгацiй та похiдних цiнних паперiв, а
також викуп власних акцiй.
5. 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.
6. В iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї обсяги
реалiзованої продукцiї в натуральному виразi дорiвнюють обсягам вiдпущеної електроенергiї
(виробництва), а показники виробництва та реалiзацiї продукцiї в грошовому виразi
вiдрiзняються через неповну сплату споживачами вiдпущеної електроенергiї.
7. У власностi працiвникiв Товариства немає iнших цiнних паперiв, а також акцiй Товариства
понад 0,1 % розмiру статутного капiталу.
8. Товариством не здiйснювалась емiсiя облiгацiй, похiдних боргових та iнших цiнних паперiв.
9. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось.
10. Правочини, якi вiдносяться до значних згiдно законодавства, не вчинялись.
11. Правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, акцiонернi корпоративнi договори або
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiнетом,
не вчинялись.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Хмельницькобленерго"
3. Дата проведення державної реєстрації
11.06.1999
4. Територія (область)
Хмельницька обл.
5. Статутний капітал (грн)
33634840
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
3190
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 - Розподiлення електроенергiї
43.21 - Електромонтажнi роботи
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 315784
2) IBAN
IBAN UA 833157840000026007303882829
3) поточний рахунок
IBAN UA 833157840000026007303882829
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiлiя Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 315784
5) IBAN
IBAN UA 833157840000026007303882829
6) поточний рахунок
IBAN UA 833157840000026007303882829

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
1
2
3
4
5
Розподiл електричної енергiї у
№ 1410
13.11.2018
Нацiональна комiсiя, що
здійснює державне
межах мiсць провадження
регулювання
у сферах
господарської дiяльностi
енергетики та комунальних
послуг
Згiдно постанови вiд 13.11.2018 р. № 1410 Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП) з 01.01.2019 р. дiє лiцензiя на право провадження
господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї.
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про ринок
електричної енергiї" виконано заходи з вiдокремлення оператора
Опис
системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної
енергiї шляхом створення вiдповiдного суб'єкта господарювання, у
зв'язку з чим з 01.01.2019 року лiцензiї на право провадження
господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими
(локальними) електричними мережами та постачання електричної
енергiї за регульованим тарифом припинили свою дiю.
Господарська дiяльнiсть з
№ 17-Л
19.07.2017
Державна
будiвництва об'єктiв IУ i У
архiтектурно-будiвельна
категорiй складностi
iнспекцiя України
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Надано дозвiл на здiйснення будiвельної дiяльностi згiдно з перелiком,
який передбачає виконання будiвельно-монтажних робiт загального
призначення та будiвництво об'єктiв iнженерної iнфраструктури, у
Опис
тому числi зведення несучих i огороджуючих конструкцiй будiвель i
споруд, монтаж iнженерних мереж електропостачання i
електроосвiтлення.
Надання послуг з перевезення АГ № 587935 08.09.2011 Мiнiстерство транспорту та
пасажирiв, вантажiв
зв'язку України
автомобiльним транспортом
Строк дiї лiцензiї необмежений.
Даний вид послуг передбачає перевезення вантажiв та пасажирiв
Опис
автомобiльним транспортом Товариства, зокрема, працiвникiв та
iнших громадян, що не суперечить законодавству України та сприяє
основнiй метi дiяльностi.
Проектування, монтаж, технiчне АЕ № 522772 13.10.2014 Державна служба України з
обслуговування засобiв
надзвичайних ситуацiй
протипожежного захисту та
систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв

Опис

Надання освiтнiх послуг,
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти

Опис

Медична практика

Опис

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.
АЕ № 458089 14.03.2014 Мiнiстерство освiти i науки
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 № 638186 05.03.2015 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Строк дiї лiцензiї з 29.01.2015 р. - необмежений.
Передбачається надання послуг у власному Навчально-лiкувальному
комплексi санаторiї-профiлакторiї
"Яблуневий сад" Товариства.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "Хмельницькенергозбут"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42035266
4) Місцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2
5) Опис
Участь АТ "Хмельницькобленерго" в юридичнiй особi ТОВ "Хмельницькенергозбут" здiйснено
шляхом внесення до статутного капiталу ТОВ грошових коштiв у сумi 200 000,00 гривень (двiстi
тисяч гривень 00 копiйок), що становить 100 вiдсоткiв Статутного капiталу ТОВ
“Хмельницькенергозбут”.
АТ "Хмельницькобленерго" як учасник ТОВ "Хмельницькенергозбут" має право брати участь в
управлiннi ТОВ у порядку, передбаченому Законом України "Про товариства з обмеженою та
додатковою вiдповiдальнiстю" та статутом ТОВ; отримувати iнформацiю про господарську
дiяльнiсть ТОВ; брати участь у розподiлi прибутку ТОВ; отримати у разi лiквiдацiї ТОВ частину
майна, що залишилася пiсля розрахункiв з кредиторами, або його вартiсть.

АТ "Хмельницькобленерго" реалiзує свої права стосовно управлiння створеною юридичною
особою, зокрема, шляхом участi у Загальних зборах ТОВ, якi вирiшують будь-якi питання його
дiяльностi.
Вiдповiдно до вимог частини 2 статтi 47 Закону України "Про ринок електричної енергiї" , якi
набирають чинностi у червнi 2020 року, оператору системи розподiлу забороняється мати у
власностi чи в управлiннi частки в статутному капiталi суб'єкта господарювання, що здiйснює
дiяльнiсть з виробництва та/або постачання або передачi електричної енергiї, внаслiдок чого
передбачається вiдчуження зазначених корпоративних прав третiм особам через систему
ProZorro.
Узв'язку з тим, що Наглядова рада Товариства, до повноважень якої згiдно Статуту Товариства
вiдносяться питання надання дозволу на вiдчуження корпоративних прав, припинила свої
повноваження пiсля трирiчного пребування на посадах її членiв та необрання на Загальних
зборах 30.04.2020 р. нового складу вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про акцiонернi
товариства" та пункту 17.6 Статуту АТ "Хмельницькобленерго", зазначене питання на
теперiшнiй час не вирiшене.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Бiлогiрський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30200, Хмельницька обл., Бiлогiрський р-н, смт. Бiлогiр'я, вул. Миру, 4
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Вiньковецький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32500, Хмельницька обл., Вiньковецький р-н, смт. Вiнькiвцi, вул. Проскурiвська,

104
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Волочиський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31200, Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Копачiвська, 2
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Городоцький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Станцiйна, 27
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,

забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Деражнянський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 130
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Дунаєвецький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32400, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївцi, вул. Загородня, 26А
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а

також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Iзяславський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30300, Хмельницька обл., Iзяславський р-н, м. Iзяслав, вул. Незалежностi, 68
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства -району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Кам'янець-Подiльський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна,
32300,
Хмельницька
обл.,
Кам'янець-Подiльський
р-н,
м.
Кам'янець-Подiльський, провул. Будiвельникiв,3
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування

Красилiвський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31000, Хмельницька обл., Красилiвський р-н, м. Красилiв, пров. Верхiвська, 12А
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Летичiвський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31500, Хмельницька обл., Летичiвський р-н, смт. Летичiв, вул. Iвана Зубкова, 36А
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Новоушицький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32600, Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт. Нова Ушиця, вул.
Енергетикiв, 18А
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району

електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Полонський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30500, Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Бортницька, 140
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Славутський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого,
15
3) Опис
Основною метою дiяльностi
вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району
електричних мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що
направлена на забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для
розвитку), iнтересiв його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв,
забезпечення надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної
енергiї споживачам.

Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Старокостянтинiвський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31100, Хмельницька обл., Старокостянтинiвський р-н, м. Старокостянтинiв, вул.
Михайла Стельмаха, 2А
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Старосинявський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вул.
Грушевського, 3А
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а

також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Теофiпольський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30600, Хмельницька обл., Теофiпольський р-н, смт. Теофiполь, вул. Небесної
Сотнi, 80
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Хмельницький мiський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Степана
Бандери, 30
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.

1) Найменування
Хмельницький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, Львiвське шосе,
61
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Чемеровецький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 31600, Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт. Чемерiвцi, вул. Центральна,
101
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Шепетiвський район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 30400, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, м. Шепетiвка, вул. Плiщинська, 170

3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Ярмолинецький район електричних мереж
2) Місцезнаходження
Україна, 32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт. Ярмолинцi, вул.
Петропавловська, 42
3) Опис
Основною метою дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу Товариства - району електричних
мереж (РЕМ) є участь у виробничо-господарськiй дiяльностi Товариства, що направлена на
забезпечення iнтересiв Товариства (в тому числi, одержання прибутку для розвитку), iнтересiв
його акцiонерiв, задоволення економiчних i соцiальних потреб працiвникiв, забезпечення
надiйного, безперебiйного та безпечного постачання та/або розподiлу електричної енергiї
споживачам.
Предметом дiяльностi РЕМ є розподiлення електроенергiї на територiї дiяльностi РЕМ, що
включає в себе експлуатацiю розподiльчих систем (електричних мереж, полюсiв, лiчильникiв та
кабелiв), якi доставляють електроенергiю до кiнцевого споживача, надiйне, безперебiйне та
якiсне постачання електричної енергiї споживачам, якi пiдключенi до розподiльчих систем, а
також надання споживачам платних послуг, пов'язаних з приєднанням до розподiльних
електричних мереж, споживанням електричної енергiї, функцiонуванням електроустановок,
забезпеченням безпеки електрообладнання та споживачiв пiд час розподiлу електричної енергiї.
1) Найменування
Старосинявський цех централiзованого ремонту
2) Місцезнаходження
Україна, 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, с. Заставцi, вул.Матросова, 146
3) Опис
Предметом дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу - Старосинявського цеху
централiзованого
ремонту
(ЦЦР)
є:
будiвельна
дiяльнiсть,
в
тому
числi
архiтектурно-планувальнi, вишукувальнi, проектнi та будiвельно-монтажнi роботи, виконання
земельних i спецiальних робiт у ?рунтi, пошукове бурiння та свердлення, зведення несучих та

оргоджуючих конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних мереж, зведення будiвель та
споруд, звiльнення будiвельних дiлянок, будiвництво фундаментiв, виготовлення, зведення й
монтаж несучих конструкцiй будинкiв та споруд, встановлення зовнiшнiх i внутрiшнiх
iнженерних конструкцiй будинкiв та споруд, встановлення зовнiшнiх i внутрiшнiх iнженерних
мереж, захист i обробка конструкцiй та обладнання, будiвництво дорiг, благоустрiй територiй,
капiтальний ремонт, реконструкцiя, переозброєння, техогляд та реконструкцiя будинкiв, споруд,
енергетичних та iнших промислових i непромислових об'єктiв.
1) Найменування
Навчально-лiкувальний комплекс санаторiй-профiлакторiй "Яблуневий сад"
2) Місцезнаходження
Україна, 32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Жилинцi
3) Опис
Навчально-лiкувальний комплекс санаторiй-профiлакторiй "Яблуневий сад" функцiонує з
метою оздоровлення та профiлактики захворювань працiвникiв Товариства та членiв їх сiмей,
органiзацiї вiдпочинку дiтей, проведення виробничого навчання, органiзацiї конференцiй i нарад,
проведення спортивних заходiв, а також надання лiкувальних, оздоровчих послуг, послуг з
навчання, проживання, харчування та iнших послуг стороннiм особам.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
686/23793/17

Найменування
суду
Верховний суд
України

Позивач

Відповідач

Римський А.В.

АТ
"Хмельницьк-облен
ерго"

Третя особа

Позовні вимоги
-

Стягнення доходiв вiд
безпiдставного користування
майном з серпня 2014 року в
сумi 269806,81 тис.грн.

Стан розгляду
справи
Суд касацiйної
iнстанцiї

Опис:
Судом першої iнстанцiї в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено повнiстю. Судом апеляцiйної iнстанцiї позовнi вимоги задоволено частково - стягнуто з АТ
"Хмельницькобленерго" 1 896 139 грн. Судом касацiйної iнстанцiї постанова суду апеляцiйної iнстанцiї скасовано, справу направлено на новий розгляд судом
апеляцiйної iнстанцiї. Постановою апеляцiйного суду позовнi вимоги задоволено частково, стягнуто з АТ "Хмельницькобленерго" 1 691 151 грн. Касацiйним судом
прийнято касацiйну скаргу до розгляду, виконання рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї зупинено.
2
686/23143/20
Хмельницький
Римський А.В.
АТ
Проведення розрахункiв з
Суд першої
мiськрайонний суд
"Хмельницьк-облен
недобросовiсним набувачем при
iнстанцiї
ерго"
витребуваннi майна iз чужого
незаконного володiння та
вiдшкодування моральної
шкоди в сумi 195 953, 08 грн.
Опис:
Зважаючи на необгрунтованiсть позовних вимог, Товариство передбачає прийняття Хмельницьким мiськрайонним судом рiшення про вiдмову позивачу у
задоволеннi позовних вимог.
3
686/15042/2020
Хмельницький
Римський А.В.
АТ
Стягнення несплаченої орендної
Суд першої
мiськрайонний суд
"Хмельницьк-облен
плати за безпiдставне
iнстанцiї
ерго"
користування трансформатором
в сумi 8021,43 тис.грн.
Опис:
Зважаючи на необгрунтованiсть позовних вимог, Товариство передбачає прийняття Хмельницьким мiськрайонним судом рiшення про вiдмову позивачу у
задоволеннi позовних вимог.
4
686/17367/20
Хмельницький
Римський А.В.
АТ
Стягнення iнфляцiйних втрат,
Суд першої
мiськрайонний суд
"Хмельницьк-облен
3% рiчних та моральної шкоди
iнстанцiї
ерго"
за невиконання рiшення суду в
сумi 7228, 26 тис. грн.
Опис:
Зважаючи на необгрунтованiсть позовних вимог, Товариство передбачає прийняття Хмельницьким мiськрайонним судом рiшення про вiдмову позивачу у
задоволеннi позовних вимог.

5

686/24144/20

Хмельницький
апеляцiйний суд

Опис:
Зважаючи на необгрунтованiсть позовних
задоволеннi позовних вимог.
6
686/13080/20
Хмельницький
мiськрайонний суд

Римський А.В.

вимог, Товариство
Римський А.В.

АТ
"Хмельницьк-облен
ерго"

передбачає прийняття
АТ
"Хмельницьк-облен
ерго"

-

Стягнення доходiв, отриманих
вiд незаконного володiння
майном та вiдшкодування
моральної шкоди вiд
протиправних дiй, в сумi
5000,53 тис.грн.

Суд апеляцiйної
iнстанцiї

Хмельницьким апеляцiйним судом рiшення про вiдмову позивачу
-

Стягнення iнфляцiйних втрат,
3% рiчних та моральної шкоди
за безпiдставне володiння
коштами в сумi 4002,63 тис.грн.

у

Суд першої
iнстанцiї

Опис:
Зважаючи на необгрунтованiсть позовних вимог, Товариство передбачає прийняття Хмельницьким мiськрайонним судом рiшення про вiдмову позивачу у
задоволеннi позовних вимог.
7
677/279/20
Красилiвський
Пасiчник Є.М.
АТ
Стягнення матерiальної та
Суд першої
районний суд
"Хмельницьк-облен
моральної шкоди, завданої
iнстанцiї
ерго"
злочином в сумi 1080,78
тис.грн.
Опис:
АТ "Хмельницькобленерго" є цивiльним вiдповiдачем в межах розгляду кримiнальної справи.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
1556, 12.08.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Нацiональна комiсiя,
що здiйснює
державне
регулювання у сферi
енергетики та
комунальних послуг
(НКРЕКП)

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Порушення вимог
нормативно-правови
х актiв ринку
електричної енергiї

Сплачено 04.09.2020 р.
85 тис.грн. на
рахунок Державного
казначейства України.

Опис:
Вiдповiдно до статтi 17 та статтi 22 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг, згiдно постанови вiд 12.08.2020 р.
№1556 накладено штраф у розмiрi 85,00 тис.грн. на АТ "Хмельницькобленерго" за недотримання
пункту 6.7 глави 6 роздiлу XIII Кодексу комерцiйного облiку, яким визначено, що у випадку неподання
споживачем даних про споживання електричної енергiї за розрахунковий перiод у строки, установленi
Кодексом, або неможливостi отримання постачальником послуг комерцiйного облiку (ППКО) даних
про спожиту електричну енергiю в зазначений термiн ППКО визначає обсяги споживання електричної
енергiї на цей розрахунковий перiод шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох
останнiх фактичних послiдовно знятих показiв розрахункового лiчильника.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У Товариствi проведено значну роботу з урахуванням кардинальних змiн в енергетицi щодо
розробки органiзацiйної структури, яка вiдображає
здiйснення
заходiв з постiйного
удосконалення та пiдвищення ефективностi управлiння Товариством, оптимiзацiї i приведення
до реального стану взаємозв'язкiв пiдроздiлiв, фактичних напрямкiв дiяльностi, виконання
завдань та досягнення цiлей вiдповiдно до системи менеджменту якостi, дiючої у Товариствi.
У зв'язку з переходом дiяльностi Товариства до функцiонування в умовах реформування
енергетики, нової моделi ринку електроенергiї, вiдокремлення системи розподiлу
вiд
виробництва, передачi та постачання електричної енергiї
здiйснювались заходи щодо
удосконалення органiзацiйної структури. Прийняття нової органiзацiйної структури
спрямовано на пiдвищення ефективностi дiяльностi та оптимiзацiї виробничих зв'язкiв i
взаємовiдносин персоналу, максимальної вiдповiдностi iснуючим бiзнес-процесам, забезпечення
виконання поставлених завдань, нацiлених на кiнцевий позитивний результат.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Облiкова чисельнiсть персоналу Товариства станом на 31.12.2020 р. становить 3138 працiвникiв.
В еквiвалентi повної занятостi iз сумiсниками та працюючими за цивiльно-правовими
договорами - 3080. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства у 2020 роцi
склала 3029 осiб, усiх працiвникiв - 3190.
Iз загальної кiлькостi працiвникiв середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в
облiковому складi (позаштатнi) - 161 особа.
У 2020 роцi з метою стимулювання результатiв працi, збереження привабливостi роботи у
Товариствi, закрiплення професiйних кадрiв суттєво збiльшилась заробiтна плата штатних
працiвникiв з 12594 грн. у 2019 роцi до 16837 грн. за 2020 рiк, або на 33,7%.
З метою зменшення плинності кадрiв у Товариствi впроваджуються заходи щодо мотивацiї
спецiалiстiв та стимулювання працiвникiв на пiдвищення продуктивностi працi, що, зокрема,
визначено в Колективному договорi.
Професiйний рiвень та квалiфiкацiя персоналу дозволяє успiшно вирiшувати поставленi
завдання в сучасних умовах, бiльше 70% працiвникiв мають вищу освiту. Працiвники Компанiї
постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень на базi профiльної освiти у вищих учбових
закладах та власного Навчально - курсового комбiнату.
У АТ "Хмельницькобленерго" проводиться пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї
та навчання працiвникiв. На базi власного Навчально-курсового комбiнату пройшли первинну
професiйну пiдготовку, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва у 2020
роцi 499 працiвники, у тому числi робiтничих професiй (електромонтери, контролери) - 291,
iнженерно-технiчного персоналу - 208. Крiм того, пройшли навчання на договiрнiй основi з
енергобезпеки, охорони працi та робiтничих професiй - 39 осiб.
Для пiдтримки молодi до професiйного росту за бажанням працiвникiв проводиться позачергова
атестацiя на пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня. При необхiдностi молодi фахiвцi
направляються на навчання у вищi учбовi заклади за рахунок коштiв Товариства.
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.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об' єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
АТ "Хмельницькобленерго" не належить до об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
АТ "Хмельницькобленерго" не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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 виконувалася iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї з
iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, затвердженої Мiнiстерством фiнансiв України вiд
02.09.2014 р.
При зарахуваннi на баланс основнi засоби, запаси, дебiторська та кредиторська заборгованiсть
оцiнюються за первiсною вартiстю. Облiк основних засобiв ведеться за фактичними витратами
на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням iндексацiй
згiдно рiшень Кабiнету Мiнiстрiв у зв'язку з iнфляцiєй. Iндексацiя балансової вартостi основних
фондiв проводиться у вiдповiдностi з встановленим механiзмом на пiдставi затверджених
iндексiв. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на iнвентарних картках.
Нарахування амортизацiї основних засобiв у 2020 роцi здiйснювалось прямолiнiйним методом
згiдно норм податкового законодавства.
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
консолiдований податок на прибуток з урахуванням податкової iнформацiї вiд вiдокремлених
пiдроздiлiв. 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, консолiдовано.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
В рамках впровадження енергетичних реформ Товариство вступило на якiсно новий рiвень свого
розвитку, пов'язаним з переходом до роботи в умовах функцiонування нової моделi ринку
електричної енергiї, змiною основних видiв дiяльностi внаслiдок вiдокремлення дiяльностi з
розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї (анбандлiнг) вiдповiдно до
Закону України "Про ринок електричної енергiї".

Основним видом господарської дiяльностi Товариства є розподiл електричної енергiї на
територiї Хмельницької областi в межах розташування системи розподiлу вiдповiдно до
лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
У 2020 роцi до основних видiв продукцiї "Хмельницькобленерго" вiдноситься розподiл
електричної енергiї постачальникам та споживачам Хмельницької областi.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї становить:
у 2019 роцi - 1383911 тис.грн.
у тому числi:
- розподiл електричної енергiї - 1341823 тис.грн.
- реактивна електроенергiя - 42088 тис.грн.
у 2020 роцi - 1731437 тис.грн.
у тому числi:
- розподiл електричної енергiї - 1674138 тис.грн.
- реактивна електроенергiя - 32832 тис.грн.
У порiвняннi з попереднiм перiодом у 2020 роцi отримано чистого доходу та доходу вiд
надання послуг з розподiлу електричної енергiї на 25 % бiльше. Розподiл електроенергiї
становить 97% в загальному обсязi товарної продукцiї.
Розподiл електричної енергiї передбачає її передачу (транспортування) вiд електроустановок
оператора системи передачi за допомогою технiчних засобiв системи розподiлу (електричних
мереж, трансформаторних пiдстанцiй тощо), забезпечуючи стандартнi параметри якостi та
надiйностi електричної енергiї, усiм споживачам, електроустановки яких приєднанi на територiї
дiяльностi оператора системи розподiлу, в межах точок розподiлу.
Взаємовiдносини мiж Товариством як оператором системи розподiлу та споживачами, якi
виникають в процесi розподiлу електричної енергiї, у тому числi при укладеннi договорiв про
надання послуг з розподiлу електричної енергiї, регулюються "Правилами роздрiбного ринку
електричної енергiї", затвердженими постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018 № 312, Кодекс
системи розподілу.
Оператор системи розподiлу надає споживачам та постачальникам послуги з розподiлу
(передачi) електричної енергiї параметри якостi якої вiдповiдають показникам, визначеним
Кодексом системи передачi, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14 березня 2018 року №
309, та Кодексу систем розподiлу затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14 березня 2018 року
№ 310. Наявнiсть у споживача укладеного договору про надання послуг з розподiлу електричної
енергiї є обов'язковою умовою постачання електричної енергiї споживачу.
У 2020 роцi електричними мережами Товариства передано близько 2,60 млрд. кВт-год.
електроенергiї. Обсяги розподiленої електричної енергiї становлять 2170583 тис.кВтг, у тому
числi вiдпуск споживачам постачальника унiверсальних послуг-1299295 тис.кВтг, споживачам
постачальникiв на конкурентному ринку - 870939 тис.кВтг, споживачам постачальника останньої
надiї - 349 тис.кВтг.
Частка Товариства на регiональному ринку електричної енергiї в частинi розподiлу становить
близько 90 вiдсоткiв.
Треба вiдмiтити, що розподiл електроенергiї та вiдповiдно товарна продукцiя залежать вiд
сезонних змiн, а саме в осiнньо - зимовий сезон збiльшується споживання електроенергiї i
навантаження на енергосистему та посилюється фактор дефiциту.

Перспектива збiльшення товарної продукцiї Товариства вирiшується завдяки впрвадженню
заходiв щодо отримання 100 % оплати за електроенергiю, зокрема, своєчасностi оплати товару та
недопущенню заборгованостi категорiями найбiльш ризикованих споживачiв. Крiм того,
збiльшення розподiлу електроенергiї та товарної продукцiї передбачається за рахунок зниження
технологiчних витрат електроенергiї, модернiзацiї та реконструкцiї електричної мереж, систем
облiку електроенергiї.
Товариство не здiйснює постачання товарної продукцiї на експорт.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Вiдповiдно до основної концепцiї, яка визначена у "Планi розвитку розподiльчих електричних
мереж АТ "Хмельницькобленерго" на 2016-2021 роки", впроваджуються прогресивнi розробки
i технологiї, сучасне i бiльш ефективне обладнання та оптимальнi схеми електромереж.
Пiдвищення рiвня надiйного, сталого та безпечного електропостачання споживачiв областi,
вiдбувалось через впровадження ефективних рiшень з реконструкцiї та модернiзацiї
електромереж, автоматизацiю облiку та контролю за споживанням електроенергiї.
Капiтальнi iнвестицiї у 2020 роцi становили 385794 тис.грн., що на 121536 тис.грн., або на
46,0% бiльше нiж у 2019 роцi, у тому числi на капiтальне будiвництво розподiлено 26558
тис.грн., модернiзацiю i модифiкацiю основних засобiв - 322554 тис.грн., придбання основних
засобiв, iнших матерiальних та нематерiальних активiв - 36682 тис.грн.
На виконання Iнвестицiйної програми розвитку АТ "Хмельницькобленерго" у 2020 роцi
спрямовано 92457,98 тис.грн. (без ПДВ). Згiдно Iнвестицiйної програми було виконано
наступнi заходи:
-будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання на суму 61106,29
тис.грн.,
-заходи зi зниження нетехнiчних витрат електроенергiї - 18850,46 тис.грн.,
-модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки - 5306,58 тис.грн.,
-впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 4681,97 тис.грн.,
-впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологiчного керування
(АСДТК) - 415,22 тис.грн.
-впровадження та розвиток систем зв'язку i телекомунiкацiй - 318,58 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 (АСКОЕ). Закуплено та встановлено побутовим
споживачам: 34676 шт. - електронних однофазних лiчильникiв високого класу точностi,
3000 шт. - трифазних електронних лiчильникiв, а також згiдно обмiнного фонду багатотарифних лiчильникiв - 700 шт. у тому лiчильникiв "Smart" - 300 шт. на загальну суму
14815,95 тис.грн.
В рамках Iнвестицiйної програми здiйснено:
- реконструкцiю електромереж ПЛ - 0,4 -35 кВ - 32,06 км iз замiною опор i використанням
iзольованих проводiв,
- будiвництво електромереж КЛ-10 кВ - 2,19 км,

- будiвництво РП- 10 кВ з ТП 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому - 2шт.,
- реконструкцiю ТП, ЗТП - 33 шт. iз замiною силових трансформаторiв ТМ на ТМГ в
герметичному виконаннi,
- будiвництво вiдкритої
пiдстанцiї
ПС 110/20 кВ "Калюсик" Вiньковецького району
Хмельницької областi,
- замiну вимiрювальних трансформаторiв струму та напруги - 111 шт.
Виконано
проектних
робiт
з реконструкцiї
та
будiвництва
пiдстанцiй i
електромереж на суму 1512,41 тис.грн., у тому числi з реконструкцiї ПС-110/10 кВ
"Прибузька" в м. Хмельницькому, будiвництво ПС-110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницький
(коригування ПВР), розробки "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ
АТ "Хмельницькобленерго" на перiод з 2021 до 2030 року".
В рамках впровадженя комерцiйного облiку електроенергiї встановлено лiчильники трифазнi
електроннi, багатотарифнi ACE 6000 (або еквiвалент) класу точностi 0,5s з можливiстю
пiдключення у АСКОЕ Товариства для встановлення на ПС Товариства в кiлькостi 200 шт. на
суму 1354 тис.грн., комунiкацiйний пристрiй, призначений для дистанцiйної комунiкацiї з
лiчильниками електроенергiї, що дає можливiсть дистанцiйного доступу та пiдключення
лiчильникiв електроенергiї до АСКОЕ Товариства в кiлькостi 50 шт. на суму 141,66 тис.грн. та
програмний комплекс для автоматизованого облiку електроенергiї ПК "Енергоцентр" (або
еквiвалент) на суму 592 тис.грн.
Облаштовано систему телемеханiки для окремих пiдстанцiй Хмельницького РЕМ
АТ"Хмельницькобленерго" ПС 110/10 кВ Озерна. УКХ радiозв'язок. (ретранслятор) на суму
415,22 тис.грн.
Основними джерелами фiнансування iнвестицiйних проектiв є власнi кошти.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
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, лiкувально-оздоровчий комплекс тощо. Ступiнь використання обладнання - 100%.
Товариство в своїй дiяльностi не використовує орендованi основнi засоби.
В експлуатацiї Товариства знаходяться 35043 км лiнiй електропередачi, у тому числi напругою
0,4-10 кВ - 31697 км, напругою 35-110 кВ - 3346 км; трансформаторнi пiдстанцiї напругою
35-110 кВ - 175 одиниць загальною потужнiстю 1809,6 МВА; пiдстанцiї 10/0,4 кВ - 7685
одиниць загальною потужнiстю 1627,7 МВА; розподiльчi пункти 10 кВ - 68 одиниць загальною
потужнiстю 41,2 МВА.
Для покращення технiчного стану енергогосподарства та пiдвищення надiйностi

розподiлу електроенергiї у 2020 роцi виконано комплекс робiт з капiтального i
поточного ремонтiв та технiчного обслуговування основних засобiв по Товариству а суму
56257 тис.грн. (без ПДВ), що становить 100,4% вiд планового показника.
Вiдремонтовано у 2020 роцi електромереж 728,9 км, у тому числi:
- ПЛ-0,4кВ - 191,9 км
- ПЛ-10кВ - 182,4 км
- ПЛ-35кВ - 186,7 км
- ПЛ-110кВ -167,9 км.
У 2020 роцi виконано капiтальний ремонт трансформаторних пiдстанцiй 35-110 кВ - 29
одиниць, ремонт трансформаторних та розподiльних пунктiв 10 кВ - 959 одиниць, силових
трансформаторiв 10 кВ - 372 шт., вимикачiв 110, 35, 10 кВ - 282 шт. Замiнено проводу
ПЛ 0,4-110 кВ - 187,94 км.
При цьому замiнено опори на ПЛ 35-110 кВ - 2 шт., на ПЛ 0,4-10кВ - 2207 шт.
Розчищено трас ПЛ-35-110 кВ - 68,3 км, ПЛ-0,4-10 кВ- 2747,7 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.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iснуючi фактори, якi мають значний вплив на дiяльнiсть Компанiї:
- фактори кризисної ситуацiї в економiцi країни та регiону;
- 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;
- стихiйнi природнi явища, наслiдками яких є руйнування i збитки;
- неповна оплата за електроенергiю побутових споживачiв, пiдприємств житлово-комунального
господарства, органiзацiй державного бюджету та сiльгоспспоживачiв;
- розкрадання майна електромереж та електрообладнання.
В умовах реформування енергетичної системи особливе значення придiляється пiдготовцi
законодавства до здiйснення процесiв, необхiдностi узгодженостi нормативних актiв, що на разi
має багато недолiкiв та недосконалостей, зокрема, в роботi Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
У 2020 роцi, незважаючи на те, що Товариством були вжитi всi необхiднi заходи для
забезпечення виконання Iнвестицiйної програми, у тому числi, проведено процедури закупiвель
товарiв та послуг, за результатами яких укладенi вiдповiднi договори на придбання товарiв та

робiт, показник виконання Iнвестицiйої програми був нижче запланованого та нижче порiвняно
з попереднiм 2019 роком. Основною причиною такої ситуацiї
стало запровадження
карантинних заходiв на територiї України з метою протидiї поширенню короновiрсної
iнфекцiйної хвороби COVID-19, чим було призупинено або обмежено дiяльнiсть багатьох
суб'єктiв господарювання. Введення карантинних заходiв призвело до зниження економiчної
активностi в країнi i як наслiдок зупинення роботи суб'єктiв господарювання, зокрема,
виробникiв електрообладнання та iнших товарiв, постачальникiв, пiдрядникiв, що викликало
недопоставку матерiальих ресурсiв та невиконання зобов'язань за органiзацiйними та
технiчними умовами, необхiдних для виконання робiт, у зв'язку iз обставинами невiдворотної
сили.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
До основних
джерел фiнансування Тоаариства
вiдноситься власний капiтал, який
характеризується простотою залучення, високою здатнiстю накопичення та використання
прибутку в своїй дiяльностi, забезпеченням фiнансової стiйкостi та платоспроможностi в
довгостроковому перiодi. В складi внутрiшнiх джерел формування власних фiнансових ресурсiв
основне мiсце належить прибутку, який залишається в розпорядженнi Товариства. Вiн формує
переважну частину власних фiнансових ресурсiв, забезпечує прирiст власного капiталу у
вiдповiдностi iз зростанням ринкової вартостi, а також амортизацiйнi вiдрахування в
залежностi вiд обсягiв основних засобiв i нематерiальних активiв.
Полiтика фiнансування Товариства впроваджується шляхом виконання планових показникiв
бюджету, фiнансового плану, програм перспективного розвитку тощо.
Залучення позикового капiталу дозволяє iстотно розширити можливостi
господарської
дiяльностi, забезпечити бiльш ефективне використання власного капiталу, прискорити
формування цiльового фiнансування та прiоритеного використання коштiв.
У 2020 роцi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть на сегментi ринку електроенергiї за
лiцензiєю на провадження господарської дiяльностi з розподiлу електроенергiї. За цей перiод
забепечено повнi розрахунки за послуги з розподiлу електроенергiї, на ринку електричної
енергiї, нормативний баланс електроенергiї, виконано всi обов'язковi платежi (зарплата, податки,
соцiальнi внески).
Товариство має бездогану кредитну iсторiю, але враховуючи значну зношенiсть та необхiднiсь
подальшого вiдновлення основних фондiв, застосовуються кредитнi ресурси як найбiльш
ефективний механiзм залучення коштiв.
Впровадження ефективних iнвестицiйних проектiв, створення сприятливих умов для залучення
iнвестицiй, технiчна модернiзацiя, реконструкцiя та будiвництво електричних мереж, сучасних
трансформаторних пiдстанцiй за новiтнiми технологiями, пiдвищення якостi надання послуг з
розподiлу електроенергiї є прiоритетними напрямками у подальшому розвитку Товариства.
Товариство прагне забезпечити конкурентноспроможнiсть на енергетичному ринку надання
послуг з розподiлу електроенергiї з ефективним використанням людських, матерiальних,
фiнансових ресурсiв та оптимiзацiєю виробничих процесiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконаних договорiв Товариством на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя Товариства полягає у максимальному задоволеннi потреб споживачiв як iнвестора
галузi в електроенергiї пiд гаслом "Споживач - найвища цiннiсть Компанiї".
Основною метою Товариства є пiдвищення ефективностi дiяльностi, подальше впровадження
енергетичних реформ на регiональному рiвнi, пiдвищення конкурентноспроможностi,
повноцiнне функцiонування на ринку електричної енергiї iз вигiдним застосуванням вiльного
цiноутворення, стабiлiзацiя розвитку
через залучення iнвестицiй розширення прав та
можливостей для споживачiв i постачальникiв, а також задоволення iнтересiв акцiонерiв.
Головнi напрями дiяльностi Товариства на 2021 рiк, виходячи з досягнення цiлей та стратегiї:
1. Пiдвищення економiчної ефективностi роботи Товариства за рахунок:
- збiльшення об'ємiв розподiлу електроенергiї, робiт, товарiв, послуг шляхом диверсифiкацiї
бiзнесу;
- пiдвищення стандартiв енергоефективностi та енергозбереження;
- економiї (зниження) операцiйних витрат, у тому числi технологiчних витрат електроенергiї
(ТВЕ);
- зниження дебiторської та креедиторської заборгованостi;
- зменшення запасiв.
2. Удосконалення системи управлiння, у тому числi:
- удосконалення органiзацiйної структури;
- впровадження концепцiї енергетичного менеджменту;
- ефективнiсть дiяльностi на ринку електричної енергiї;
- 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. Впровадження iнновацiйних проектiв та нових технологiй.
5. Пiдвищення мотивацiї персоналу шляхом удосконалення системи оплати працi,
оптимiзацiї чисельностi Товариства та виконання Галузевої угоди.
Перспективи подальшого розвитку
АТ <Хмельницькобленерго> пов'язанi iз процесами
реформування в енергетицi, зокрема, з роботою в умовах нової моделi енергоринку,
структурних змiн в рамках реалiзацiї вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї",
подальшою оптимiзацiєю бiзнес-процесiв,
удосконаленням
дiяльностi з розподiлу
електроенергiї, вiдновленням, модернiзацiєю електромереж та запобiганням можливих ризикiв.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому це розширення
обсягiв товарної продукцiї, у тому за рахунок впровадження iнших видiв продукцiї, позитивних
фiнансових факторiв (збiльшення розрахункiв за виконанi роботи/послуги та оптимiзацiя

тарифiв на основнi види дiяльностi з розподiлу електроенергiї).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Внаслiдок специфiки дiяльностi та виконання основних завдань, що стоять перед Товариством, у
Товариствi у поточному перiодi не проводились науковi дослiдження та iнновацiї, але мають
місце впровадження із значним економічним ефектом.
Будiвництво вiдкритої пiдстанцiї 110/20 кВ "Калюсик" за межами села Калюсик Вiньковецького
р-ну Хмельницької областi дозволяє значно зменшити технологiчнi витрати електричної
енергiї, якi мали мiсце у зв'язку з великою довжиною лiнiй 10 кВ та низькою надiйнiстю
електропостачання споживачiв Вiньковецького району, завдяки зменшенню протяжностi лiнiй i
переходу до напруги 20 кВ. Вартiсть робiт у 2020 роцi становить 16669,82 тис.грн.
Встановлення лiчильникiв електроенергiї ACE 6000 (або еквiвалент) класу точностi 0,5s для
контролю перетокiв електроенергiї мiж сусiднiми лiцензiатами ОРЕ, виробниками
електроенергiї та вiдпуску електроенергiї споживачам постачальникiв електроенергiї з
дистанцiйним доступом на територiї Хмельницької областi в кiлькостi 200 шт. передбачає
економiчний ефект вiд експлуатацiї в сумi 547 тис.грн.
Економiчний ефект вiд застосування комунiкацiйних пристроїв в кiлькостi 50 шт., якi призначенi
для дистанцiйної комунiкацiї з лiчильниками електроенергiї, що дає можливiсть дистанцiйного
доступу i пiдключення лiчильникiв електроенергiї до АСКОЕ Товариства та як наслiдок зиження
витрат ПММ, становить 94,93 тис.грн.
Встановлення програмного комплексу для автоматизованого облiку електроенергiї ПК
"Енергоцентр" (або еквiвалент) для розрахункiв та контролю перетокiв електроенергiї мiж
сусiднiми лiцензiатами ринку електричної енергії, виробниками електроенергiї та вiдпуску
електроенергiї споживачам постачальникiв електроенергiї на територiї Хмельницької областi
передбачає сукупний економiчний ефект 461,54 тис.грн.
В умовах стрiмкого росту свiтових i внутрiшнiх цiн на всi види ресурсiв, якi споживаються,
зокрема, житлово-комунальним комплексом i населенням, актуальною є проблема їх
ефективного використання i облiку. Проаналiзувавши можливостi вирiшення даних проблем,
Товариство впроваджує системи дистанцiйного зчитування приладiв облiку, якi дозволяють
забезпечити гарантоване зчитування показiв i iдентифiкувати спроби втручання в роботу облiку,
завдяки чому локалiзувати i визначати мiсця безоблiкового споживання електроенергiї,
контролювати баланс споживання в режимi он-лайн, та як наслiдок зменшувати дебiторську
заборгованiсть споживачiв.
У 2020 роцi замiнено однофазнi iндукцiйнi лiчильники класу точностi 2,5 на сучаснi електроннi
класу точностi 1,0 для населення в кiлькостi 34676 шт. на суму 10749,45 тис.грн, трифазних з
захистом магнитного поля -3000 шт. на суму 3000 тис.грн.
Встановлення трифазних електронних багатотарифних лiчильникiв з реле управлiння
навантаженням та PLC- модемом для замiни лiчильникiв та повноцiнної роботи АСКОЕ
дозволило пiдвищити точнiсть вимiрювань та чутливiсть системи облiку, зменшити можливiсть
розкрадання електроенергiї.
Вiдповiдно до меморандуму про взаєморозумiння та спiвпрацю мiж Товариством i
пiвденнокорейською компанiєю AMSTECH продовжується впровадження пiлотного проекту
Smart Grid (<розумна мережа>) у м. Старокостянтиновi. Вiд впровадження пiлотного проекту

очiкується значний економiчний ефект.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Аналiзуючи стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк та фактори, якi
вплинули на формування кiнцевих результатiв, треба вiдмiтити позитивну динамiку, а саме
iстотне пiдвищення дохiдностi, прибутковостi та рентабельностi у порiвняннi з останніми
роками.
За звiтний перiод iстотно збiльшились фiнансовi результати порiвняно з аналогiчним перiодом
минулого року, а саме: чистий дохiд збiльшився до 1731437 тис.грн з 1383911 тис.грн., або на
25,1%, фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi збiльшився до 173158 тис.грн. з 91348
тис.грн., або на 89,56%, фiнансовий результат до оподаткування - до 179374 тис.грн. з 102910
тис.грн., або на 74,3% .
Вiдмiчено значне збiльшення показника EBITDA на 119597 тис грн., або на 39,98 %, що
характеризує високу iнвестицiйну привабливiсть Товариства, значну ринкову вартiсть та
платоспроможнiсть.
Отриманий чистий фiнансовий результат (прибуток) в сумi 146038 тис.грн. перевищує
аналогiчний результат минулого року на 60327 тис.грн., або на 70,38%. Вiдповiдно до 1,09
коп. з 63,70 коп. порiвняно з 2019 роком зросла дохiднiсть однiєї акцiї, яка є
найбiльшою за весь перiод дiяльностi Товариства з 1995 року.
Показники фiнансового стану Товариства: коефiцiент рентабельностi дiяльностi за поточний
перiод становить 8,4, що майже в 1,4 рази бiльше нiж в попереднiй перiод; коефiцiент
рентабельностi активiв - 5,3, що в 1,6 рази бiльше нiж у попередньому перiодi. Досягнутий
рiвень показникiв характеризує високу ефективнiсть дiяльностi та використання активiв
Товариства у 2020 роцi.
Позитивним фактором є постiйна динамiка зростання власного капiталу - у 2020 роцi
визначається iстотне його збiльшення порiвняно з попереднiм перiодом на 27506 тис.грн. в
основному за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку.
Позитивнi процеси, що вiдбуваються у Товариствi, та iстотне покращення кiнцевих результатiв
(збiльшення дохiдностi, прибутку) спрямованi на захист iнтересiв акцiонерiв i споживачiв
електроенергiї та сприяють залученню iнвестицiй в розвиток.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Вiдповiдно до Статуту Товариства
Наглядова рада Товариства є
колегiальним органом та складається з
7-ми осiб, якi обираються на Загальних
зборах шляхом кумулятивного

Корнiєнко Алла Григорiвна
Єсипенко Людмила Миколаївна
Шмат Катерина Петрiвна.

Виконавчий орган
- Дирекцiя

голосування. Наглядова рада має
складатися бiльшiстю з Незалежних
директорiв, у даному разi кiлькiсть
Незалежних директорiв не може
становити менше чотирьох осiб. Строк
повноважень члена Наглядової ради три роки.
30 квiтня 2020 року на Загальних
зборах Товариства пiсля трирiчного
пребування на посадах членiв
Наглядової ради не було обрано її
нового складу. Вiдповiдно до абзацу
третього частини першої статтi 53
Закону України "Про акцiонернi
товариства" та пункту 17.6 Статуту АТ
"Хмельницькобленерго" Наглядова рада
Товариства припинила свої
повноваження крiм повноважень з
пiдготовки, скликання i проведення
Загальних зборiв, на яких буде обраний
новий склад Наглядової ради..
Крiм того, у зв'язку iз достроковим
припиненням повноважень членiв
Наглядової ради Денисенка В.М.,
Попова Д.С., Харiної Н.М. та Сiльченка
Ю.В., кiлькiсть повноважних членiв
Наглядової ради є меншою половини її
кiлькiсного складу. Вiдповiдно до п.
17.7.6. Статуту AT
"Хмельницькобленерго", якщо кiлькiсть
членiв Наглядової ради, повноваження
яких дiйснi, становить менше половини
її кiлькiсного складу, вiдповiдно до
вимог закону, Наглядова рада не може
приймати рiшення, крiм рiшень з
питань скликання Загальних зборiв для
обрання всього складу Наглядової ради.
Керiвництво поточною дiяльнiстю
Товариства здiйснює колегiальний
Виконавчий орган Товариства Дирекцiя.
Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї
Генеральний директор, який обирається
та повноваження якого припиняються
Наглядовою радою.
Персональний склад Дирекцiї
обирається Наглядовою радою за
поданням Генерального директора.

Козачук Олег Iванович - в.о.
Генерального директора
Члени Дирекцiї:
Слободян Руслан Олександрович Директор технiчний
Данилкiв Вадим Дмитрович - Директор
фiнансовий
Пилипенко Андрiй Олександрович Директор з управлiння персоналом та
юридичних питань
Ковальов Сергiй Iванович - Директор з

Повноваження членiв Дирекцiї
припиняються Наглядовою радою.
Кiлькiсний склад Дирекцiї становить 7
(сiм) членiв. Членами Дирекцiї є
Генеральний директор та Директори.
Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам i
Наглядовiй радi, органiзовує виконання
їх рiшень. Компетенцiя, порядок
роботи, права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть Дирекцiї та членiв
Дирекцiї визначається чинним
законодавством України та Статутом.
З метою забезпечення ефективного
управлiння Товариством Дирекцiя
надiляється високим ступенем
самостiйностi. Наглядова Рада та
акцiонери не обмежують можливостi
Дирекцiї оперативно вирiшувати
питання основної поточної дiяльностi
Товариства, враховуючи економiчну
кон'юнктуру, яка може змiнюватися.
У березні 2020 р. припинено
повноваження члена Дирекції
Сторожука О.А., взамін нікого не було
обрано.

питань забезпечення бiзнесу
Петренко Сергiй Леонiдович Директор з iнформацiйних технологiй.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

Член Наглядової ради

Єсипенко Людмила
Миколаївна

1982

вища

21

1

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Фонд державного майна
України, Заступник
начальника Управлiння
корпоративних прав держави
- начальник вiддiлу
забезпечення дiяльностi
органiв управлiння
господарських товариств
Департаменту управлiння
державними пiдприємствами
та корпоративними правами
держави Фонду державного
майна України.

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8

21.11.2018, 3
роки вiд
26.04.2017 р.

Опис:
У зв'язку з тим, що 30 квiтня 2020 року на Загальних зборах Товариства пiсля трирiчного пребування на посадах членiв Наглядової ради не було
обрано її нового складу вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 17.6 Статуту
АТ "Хмельницькобленерго" Наглядова рада Товариства припинила свої повноваження крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення
Загальних зборiв, на яких буде обраний новий склад Наглядової ради.
Набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства як представника акцiонера Держава Україна згiдно Наказу Фонду державного майна
України вiд 20.11.2018 р. № 1476 "Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства "Хмельницькобленерго" з дати отримання
повiдомлення - 21.11.2018 р.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у Фондi державного майна України та обiймала посади: 2014 - 2015 - головний спецiалiст вiддiлу по
роботi з органами управлiння господарських товариств Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення
платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння; 2015 - 2016 - головний спецiалiст вiддiлу координацiї дiяльностi органiв
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управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпоративними правами держави; 2016 2018 - заступник начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави; 2018 - по теперiшнiй час - заступник начальника
Управлiння корпоративних прав держави - начальник вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Департаменту
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави.
Фонд державного майна
України, Головний спецiалiст
вiддiлу забезпечення
дiяльностi органiв управлiння
господарських товариств
Управлiння корпоративних
26.04.2017, 3
Член Наглядової ради
Корнiєнко Алла Григорiвна
1961
вища
36
прав держави Департаменту
роки
управлiння державними
пiдприємствами та
корпоративними правами
держави Фонду державного
майна України.
Опис:
У зв'язку з тим, що 30 квiтня 2020 року на Загальних зборах Товариства пiсля трирiчного пребування на посадах членiв Наглядової ради не було
обрано її нового складу вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 17.6 Статуту
АТ "Хмельницькобленерго" Наглядова рада Товариства припинила свої повноваження крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення
Загальних зборiв, на яких буде обраний новий склад Наглядової ради.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано Загальними зборами Товариства 26.04.2017 року (протокол № 26).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади головного спецiалiста вiддiлу корпоративного
управлiння, вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави.
ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна",
26.04.2017, 3
Начальник аналiтичного
Член Наглядової ради
Шмат Катерина Петрiвна
1976
вища
22
роки
вiддiлу виробничо-технiчного
департаменту ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл

Україна".
Опис:
У зв'язку з тим, що 30 квiтня 2020 року на Загальних зборах Товариства пiсля трирiчного пребування на посадах членiв Наглядової ради не було
обрано її нового складу вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 17.6 Статуту
АТ "Хмельницькобленерго" Наглядова рада Товариства припинила свої повноваження крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення
Загальних зборiв, на яких буде обраний новий склад Наглядової ради.
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода не виплачувалась.
До складу Наглядової ради обрано Загальними зборами Товариства 26.04.2017 року (протокол № 26).
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.
АТ "Хмельницькобленерго",
В.о. Генерального директора 18.08.2016, не
В.о. Генерального
Козачук Олег Iванович
1980
вища
20
визначено
директора
АТ "Хмельницькобленерго".
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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 тощо.
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 АТ "Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
07.09.2017, не
Слободян Руслан
Директор технiчний АТ
Член Дирекцiї
1974
вища
23
визначено
Олександрович
"Хмельницькобленерго".
Опис:
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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 тощо.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї Товариства винагорода здiйснюється згiдно укладеного з ним контракту.
Переобрано членом Дирекцiї на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 р. (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником Директора з енергонагляду, Директором з iнформацiйних технологiй, Директором технiчним
АТ "Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
07.09.2017, не
Директор фiнансовий АТ
Член Дирекцiї
Данилкiв Вадим Дмитрович
1974
вища
31
визначено
"Хмельницькобленерго".
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 тощо.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї Товариства винагорода здiйснюється згiдно укладеного з ним контракту.
Переобрано членом Дирекцiї на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 р. (протокол № 4).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником Фiнансового директора, заступником Генерального директора - Фiнансовим директором,
Директором фiнансовим АТ "Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
Директор з управлiння
07.09.2017, не
Пилипенко Андрiй
персоналом та юридичних
Член Дирекцiї
1979
вища
24
визначено
Олександрович
питань АТ
"Хмельницькобленерго".
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
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виконання тощо.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї Товариства винагорода здiйснюється згiдно укладеного з ним контракту.
Переобрано членом Дирекцiї на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 р. (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 АТ "Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
Директор з питань
07.09.2017, не
Член Дирекцiї
Ковальов Сергiй Iванович
1976
вища
29
забезпечення бiзнесу АТ
визначено
"Хмельницькобленерго".
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 тощо.
За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї Товариства винагорода здiйснюється згiдно укладеного з ним контракту.
Переобрано членом Дирекцiї на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 р. (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 АТ
"Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
Директор з iнформацiйних
07.09.2017, не
технологiй АТ
Член Дирекцiї
Петренко Сергiй Леонiдович
1983
вища
20
визначено
"Хмельницькобленерго".
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 тощо.
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За виконання обов'язкiв члена Дирекцiї Товариства винагорода здiйснюється згiдно укладеного з ним контракту.
Переобрано членом Дирекцiї на засiданнi Наглядової ради 07.09.2017 р. (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 АТ "Хмельницькобленерго".
АТ "Хмельницькобленерго",
Керiвник сектору заробiтної 18.11.2016, не
Головний бухгалтер
Дарун Люба Iгорiвна
1971
вища
31
плати-провiдний бухгалтер
визначено
АТ "Хмельницькобленерго".
Опис:
Головний бухгалтер очолює та органiзовує роботу бухгалтерiї Товариства, яка здiйснює бухгалтерський облiк 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 їй виплачується заробiтна плата згiдно
штатного розпису.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у АТ "Хмельницькобленерго", де обiймала посаду керiвника сектору заробiтної плати-провiдного
бухгалтера, головного бухгалтера.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
В.о. Генерального директора

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Козачук Олег Iванович
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акцій (у
відсотках)
4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
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6
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагороди та компенсацiї посадовим особам в разi їх звiльнення у 2020 роцi не виплачувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Мiнiстерство енергетики та
електрифiкацiї України

00013579

Місцезнаходження

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

01601, Київська обл., м. Київ, вул.
Хрещатик, 30

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи розвитку АТ "Хмельницькобленерго" пов'язанi з удосконаленням процесiв
розподiлу електричної енергiї з метою забезпечення надiйного та безпечного постачання
електричної енергiї споживачам, розвитку ринкових вiдносин, мiнiмiзацiї витрат на здiйснення
основних видiв дiяльностi, попередження моживих ризикiв та запобiгання негативного впливу
на навколишнє природне середовище.
Позитивнi процеси, що вiдбуваються у Товариствi останнiм часом, отримання позитивних
кiнцевих результатiв (збiльшення дохiдностi, прибутку) спрямованi на захист iнтересiв
акцiонерiв та споживачiв електроенергiї.
Товариство прагне забезпечити конкурентноспроможнiсть на енергетичному ринку послуг з
розподiлу електроенергiї, стати лiдером в Українi серед енергорозподiльних компанiй,
потужною, публiчною, iнновацiйною компанiєю європейського рiвня дiлової досконалостi з
ефективним використанням людських, матерiальних, фiнансових ресурсiв та оптимiзацiєю
виробничих процесiв.
Впровадження енергетичних реформ на регiональному ринку, ефективних iнвестицiйних
проектiв, створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, технiчна модернiзацiя,
реконструкцiя та будiвництво електричних мереж, сучасних трансформаторних пiдстанцiй за
новiтнiми технологiями, пiдвищення якостi надання послуг з розподiлу електроенергiї є
прiоритетними напрямками подальшого розвитку Товариства.
З метою пiдвищення економiчної ефективностi передбачається збiльшення обсягiв розподiлу
електроенергiї, робiт, товарiв та послуг шляхом диверсифiкацiї бiзнесу, залучення iнвестицiй,
пiдвищення стандартiв енергоефективностi та енергозбереження,
економiя (зниження )

технологiчних
менеджменту.

витрат

електричної

енергiї,

впровадження

концепцiї

енергетичного

2. Інформація про розвиток емітента
Розвиток Товариства спрямований на пiдвищення якостi та надiйностi електропостачання,
експлуатацiї та обслуговування електричних мереж, удосконалення управлiння i органiзацiйної
структури, задоволення потреб споживачiв, забезпечення iнтересiв акцiонерiв та успiшного
ведення бiзнесу.
У зв'язку з переходом дiяльностi Товариства до функцiонування в умовах реформування
енергетики та нової моделi ринку електроенергiї вiдокремлено систему розподiлу вiд
виробництва, передачi та постачання електричної енергiї (анбандлiнг) вiдповiдно до вимог
Закону України "Про ринок електричної енергiї", здiйснено заходи щодо удосконалення
органiзацiйної структури, реалiзацiї пiлотних проєктiв, зокрема, впровадження Smart Grid
(розумних електромереж) та отримання позитивних результатiв дiяльностi.
Менеджмент вживає невiдкладених заходiв для полiпшення економiчного стану Товариства,
мiнiмiзацiї та недопущення будь-яких негативних наслiдкiв та ризикiв. За результатами
дiяльностi у 2020 роцi Товариством отримано чистого прибутку в сумi 146,04 млн.грн., що у
порiвняннi з 2019 роком (85,71 млн.грн.) бiльше на 70 вiдсоткiв.
За останнiй перiод дiяльностi покращились показники експлуатацiї електромереж та реалiзацiї
електроенергiї. Органiзацiйнi та технiчнi заходи дозволили поступово зменшувати технологiчнi
витрати електроенергiї, що є одним з факторiв ефективностi дiяльностi. У 2020 роцi
Iнвестицiйна програма виконана в сумi 92,44 млн.грн., з них на будiвництво, модернiзацiю та
реконструкцiю електричних мереж i обладнання спрямовано 61,11 млн.грн.
Вiдповiдно до основної концепцiї, яка визначена у "Планi розвитку розподiльчих електричних
мереж АТ "Хмельницькобленерго" на 2016 - 2020 роки", впроваджуються прогресивнi
розробки i технологiї, сучасне i бiльш ефективне обладнання та оптимальнi схеми електромереж.
План розвитку системи розподiлу АТ "Хмельницькобленерго" вiдповiдно до вимог, визначених у
Кодексi систем розподiлу, передбачає заходи з нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного
переоснащення електричних мереж на перiод до 2024 року та визначає необхiднi для цього
iнвестицiї i строки виконання. Завдяки заходам забезпечується:
- своєчасна необхiдна пропускна спроможнiсть електромереж згiдно з наявними та прогнозними
потребами споживачiв та замовникiв щодо споживання електричної енергiї;
- достатня пропускна спроможнiсть розподiльної мережi потребам споживачiв енерговузлiв, що
розвиваються;
- надiйна, безпечна та ефективна експлуатацiя, вiдповiднiсть якостi електропостачання
встановленим вимогам;
- зниження технологiчних та комерцiйних витрат електроенергiї в елементах електричної
мережi.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством не укладались деривативi та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних

паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками полягає у запобiганнi
та зменшеннi ризикiв шляхом здiйснення наступних заходiв:
- впровадження системи енергоменеджменту та енергоефективностi;
-зниження дебiторської та кредиторської заборгованостi;
-ефективне застосування приладiв облiку електроенергiї;
-оптимiзацiя застосування тарифiв з надання послуг на передачу та постачання електричної
енергiї;
- досягнення стовiдсоткової оплати вiд споживачiв за наданi послуги;
- впровадження системи контролю споживання палива та використання технiки;
- дотримання системи економiї паливно-енергетичних ресурсiв;
- зниження кiлькостi нелiквiдних запасiв, що дозволяє бiльш ефективно використовувати
складськкi примiщення;
- побудува довгострокових та взаємовигiдних вiдносин з постачальниками та споживачами.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Цiновий ризик в основному пов'язаний з можливим зростанням цiн на електричну енергію,
куповану на ринку для технологічних витрат (ТВЕ, та матерiальнi ресурси, якi використовуються
у Товариствi, внаслiдок продовжуючої iнфляцiї в економiцi країни через нестабiльнiсть
полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгається в Українi останнiм часом та посилюється
вiйськовим конфлiктом та агресiєю з боку Росiї на Сходi країни.
Кредитний ризик полягає в тому, що контрагенти Товариства можуть не здiйснити плановi
платежi, що може призвести до фiнансових втрат та складнощiв у погашеннi кедитiв.
В процесi дiяльностi Товариство здiйснює заходи управлiння ризиками, якi виникають
внаслiдок несприятливих умов, ситуацiй та наслiдкiв i несуть загрозу втрати ресурсiв та
погiршення економiчного стану. Проводиться систематичний монiторинг ризикiв, розробляються
заходи, спрямованi на запобiгання ризикiв та уникнення їх негативниго впливу на господарську
дiяльнiсть. Для зменшення впливу цього ризику Товариство впровадило кредитну полiтику та
практику монiторингу. Оперативнi керiвнi принципи включають лiмiти щодо контрагентiв, щоб
гарантувати вiдсутнiсть значної концентрацiї кредитного ризику. Кредитнi ризики управляються
службою безпеки бiзнесу та юридичною службою, якi включають пункти з умови безпеки в
договорах з клiєнтами.
Коефiцiенти фiнансової стiйкостi (к=3.0) та покриття (к=1,2) визначають високу лiквiднiсть та
платоспроможнiсть Товариства, а також бездоганну кредитну iсторiю.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння являє собою систему вiдносин мiж органами управлiння Товариства,

такими як Загальнi збори, Наглядова рада та Дирекцiя, а також зацiкавленими особами, створену
з метою забезпечення ефективної дiяльностi Товариства, включаючи визначення стратегiчних
цiлей дiяльностi, шляхiв їх досягнення та контроль за їх реалiзацiєю.
Товариство керується Кодексом корпоративного управлiння, норми якого спрямованi на
пiдвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделi управлiння
Товариством, мають значний вплив на пiдвищення ринкової капiталiзацiї, сприяють збiльшенню
довiри з боку акцiонерiв, кредиторiв, потенцiйних iнвесторiв та громадськостi.
Текст Кодексу корпоративного управлiння оприлюднений на сайтi Товариства:
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/kodeks/Kodeks_korp_upr/KodeksKorporat-0518.pdf .
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство застосовує власний Кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi
законодавством вимоги немає.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство повнiстю дотримується положень Кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

30.04.2020
0,0156
Рiчнi Загальнi збори Товариства були скликанi Наглядовою радою згiдно рiшення
вiд 20.03.2020 р. (потокол № 40) вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та положень Статуту AT "Хмельницькобленерго".
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв з проєктами рiшень щодо кожного
з питань порядку денного було надiслано персонально кожному акцiонеру
простими поштовими вiдправленнями за 30 днiв до дати проведення. Крiм того,
повiдомлення було розмiщено на офiцiйному веб-сайтi Товариства та у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку в мережi Iнтернет у встановленому порядку.
За вiдведений законодавством час до дати проведення Загальних зборiв
Товариство отримало лише одну пропозицiю вiд акцiонерiв, а саме акцiонер ТОВ
"ВЛ ТЕЛЕКОМ" запропонував включити в бюлетень для голосування з 12-го

питання порядку денного "Обрання членiв Наглядової ради Товариства" двi
кандидатури. Пропозицiї вiд iнших акцiонерiв, зокрема, вiд Фонду державного
майна України, який здiйснює управлiння 70,01 вiдсотками акцiй Товариства, що
належать Державi Україна, до Товариства не надходили.
Акцiонери мали можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для
прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, за
мiсцезнаходженням Товариства, а у день проведення Загальних зборiв - у мiсцi їх
проведення.
Для участi у Загальних зборах 30.04.2020 р. зареєстровалось акцiонерiв та їх
представникiв, що сукупно володiють менш нiж 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй
Товариства, а тому вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства" та пункту 16.11 Статуту Товариства Загальнi збори не мали кворуму,
достатнього для розгляду всiх питань порядку денного.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу

Ні
X
X
X
X

товариства
Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити)
Останнiм часом позачерговi загальнi збори не скликались.

X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
нi
товариства
Позачерговi загальнi збори
Інше (зазначити)
не проводились.
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

У зв'язку з неявкою на Загальнi збори
Товариства представника Держави в особi
Фонду державного майна України, який
здiйснює управлiння 70,01 вiдсотками акцiй,
не було досягнуто кворуму для проведення
рiчних (чергових) Загальних зборiв.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад

Незалежний
член

Залежний
член

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

наглядової ради
Єсипенко
Людмила
Миколаївна

наглядової
ради

наглядової
ради
X

Вiдповiдно до абзацу третього частини
першої статтi 53 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та пункту 17.6
Статуту АТ "Хмельницькобленерго" пiсля
трирiчного пребування на посадах членiв
Наглядової ради та необрання на Загальних
зборах Товариства 30 квiтня 2020 року
нового її складу Наглядова рада Товариства
припинила свої повноваження крiм
повноважень з пiдготовки, скликання i
проведення Загальних зборiв, на яких
обирається новий склад Наглядової ради.
До функцiональних обов'язкiв члена
Наглядової ради в межах своїх повноважень
вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань
Наглядової ради вiдноситься участь у
засiданнях Наглядової ради, пiд час
голосування з питань порядку денного яких
приймати виваженi рiшення, для чого
вивчати всю необхiдну iнформацiю та
матерiали, наданi до засiдання Наглядової
ради, отримувати будь-яку iнформацiю (за
виключенням iнформацiї, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про
державну таємницю) вiдносно Товариства,
якщо така iнформацiя йому потрiбна для
виконання функцiй члена Наглядової ради,
вносити письмовi пропозицiї з формування
плану роботи Наглядової ради, порядку
денного засiдань Наглядової ради,
висловлювати письмовому незгоду з
рiшеннями Наглядової ради, iнiцiювати
скликання засiдання Наглядової ради,
вносити пропозицiї, обговорювати та
голосувати з питань порядку денного
засiдань Наглядової ради, ознайомлюватися
з протоколами засiдань Наглядової ради,
вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради,
ревiзiйної комiсiї (за перiод її iснування),
протоколами нарад, наказами та
розпорядженнями Генерального директора
тощо.

Корнiєнко Алла
Григорiвна

X

Шмат Катерина
Петрiвна

X

Вiдповiдно до абзацу третього частини
першої статтi 53 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та пункту 17.6
Статуту АТ "Хмельницькобленерго" пiсля
трирiчного пребування на посадах членiв
Наглядової ради та необрання на Загальних
зборах Товариства 30 квiтня 2020 року
нового її складу Наглядова рада Товариства
припинила свої повноваження крiм
повноважень з пiдготовки, скликання i
проведення Загальних зборiв, на яких
обирається новий склад Наглядової ради.
До функцiональних обов'язкiв члена
Наглядової ради в межах своїх повноважень
вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань
Наглядової ради вiдноситься участь у
засiданнях Наглядової ради, пiд час
голосування з питань порядку денного яких
приймати виваженi рiшення, для чого
вивчати всю необхiдну iнформацiю та
матерiали, наданi до засiдання Наглядової
ради, отримувати будь-яку iнформацiю (за
виключенням iнформацiї, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про
державну таємницю) вiдносно Товариства,
якщо така iнформацiя йому потрiбна для
виконання функцiй члена Наглядової ради,
вносити письмовi пропозицiї з формування
плану роботи Наглядової ради, порядку
денного засiдань Наглядової ради,
висловлювати письмовому незгоду з
рiшеннями Наглядової ради, iнiцiювати
скликання засiдання Наглядової ради,
вносити пропозицiї, обговорювати та
голосувати з питань порядку денного
засiдань Наглядової ради, ознайомлюватися
з протоколами засiдань Наглядової ради,
вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради,
ревiзiйної комiсiї (за перiод її iснування),
протоколами нарад, наказами та
розпорядженнями Генерального директора
тощо.
Вiдповiдно до абзацу третього частини
першої статтi 53 Закону України "Про

акцiонернi товариства" та пункту 17.6
Статуту АТ "Хмельницькобленерго" пiсля
трирiчного пребування на посадах членiв
Наглядової ради та необрання на Загальних
зборах Товариства 30 квiтня 2020 року
нового її складу Наглядова рада Товариства
припинила свої повноваження крiм
повноважень з пiдготовки, скликання i
проведення Загальних зборiв, на яких
обирається новий склад Наглядової ради.
До функцiональних обов'язкiв члена
Наглядової ради в межах своїх повноважень
вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань
Наглядової ради вiдноситься участь у
засiданнях Наглядової ради, пiд час
голосування з питань порядку денного яких
приймати виваженi рiшення, для чого
вивчати всю необхiдну iнформацiю та
матерiали, наданi до засiдання Наглядової
ради, отримувати будь-яку iнформацiю (за
виключенням iнформацiї, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про
державну таємницю) вiдносно Товариства,
якщо така iнформацiя йому потрiбна для
виконання функцiй члена Наглядової ради,
вносити письмовi пропозицiї з формування
плану роботи Наглядової ради, порядку
денного засiдань Наглядової ради,
висловлювати письмовому незгоду з
рiшеннями Наглядової ради, iнiцiювати
скликання засiдання Наглядової ради,
вносити пропозицiї, обговорювати та
голосувати з питань порядку денного
засiдань Наглядової ради, ознайомлюватися
з протоколами засiдань Наглядової ради,
вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради,
ревiзiйної комiсiї (за перiод її iснування),
протоколами нарад, наказами та
розпорядженнями Генерального директора
тощо.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис

У 2020 роцi Наглядовою радою Товариства було проведено 7
засiдань, на яких розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення з
питань порядку денного, зокрема:

прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

-обрання аудитора для проведення аудиту фiнансової звiтностi
Товариства за 2019 рiк та затвердження умов договору з ним;
-обрання оцiнювача майна та затвердження умов договору з ним;
- припинення та обрання нового складу комiтету Наглядової ради
з питань аудиту;
- припинення та обрання нового складу комiтету Наглядової ради
з питань винагород та призначень;
-прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв
Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження їх
проекту порядку денного, визначення дат складення перелiкiв
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення зборiв та
якi мають право на участь у зборах;
-затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
рiчних Загальних зборах;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, обрання голови i секретаря
зборiв;
- розгляд звiту виконавчого органу Товариства та затвердження
заходiв за результатами звiту;
- встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати;
-затвердження рiчної iнформацiї емiтента.
Пiсля 30.04.2020 року, дати проведення Загальних зборiв
Товариства, коли Наглядова рада припинила свої повноваження,
засiдань Наглядової ради не вiдбувалось.
Треба зауважити, що рiшенням Господарського суду
Хмельницької областi визнане недiйсними рiшення Наглядової
ради вiд 28.04.2020 р. (протокол № 42) у зв'язку з
неправомочнiстю Наглядової ради. Постановою Верховного
суду України встановлено незаконнiсть рiшення Наглядової
ради вiд 20.03.2020 р (протокл № 40) щодо замiни окремих членiв
та непровомочнiсть складу Наглядової ради.
Рiшення Наглядової ради з усiх питань приймаються на засiданнi
бiльшiстю вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради
способом вiдкритого голосування (крiм випадкiв заочного
голосування). Засiдання Наглядової ради проводяться по мiрi
необхiдностi, але не рiдше одного разу в квартал шляхом
особистої участi членiв.
Рiшення Наглядової ради є важливими для дiяльностi
Товариства та забезпечують досягнення ефективностi
управлiння, отримання позитивних економiчних результатiв в
iнтересах Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Ні

Персональний склад
комітетів
Єсипенко Л.М., Холоднова
I.П.- втрачено
повноваження, Корнiєнко
А.Г.
Холоднова I.П..- втрачено
повноваження, Єсипенко
Л.М., Корнiєнко А.Г.
Холоднова I.П..- втрачено
повноваження, Єсипенко
Л.М., Корнiєнко А.Г.

Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності

Iнформацiї щодо проведення засiдань немає.

Iнформацiї щодо компетентностi та ефективностi комiтетiв немає.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Вiдповiдно до законодавства України, Статуту АТ
наглядової ради
"Хмельницькобленерго" Наглядова рада є колегiальним органом,
що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про
акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а
також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
У Товаристві діє Положення про принципи
формування Наглядової ради, затверджене рішенням Наглядової
ради від 26.04.2017 (протокол № 26).

X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов' язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагорода членам Наглядової ради не виплачувалась у зв’язку з
Інше (запишіть)
неукладенням цивільно-правових договорів.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Козачук Олег Iванович в.о. Генерального
директора

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До функцiональних обов'язкiв Генерального директора
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та
органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй
сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до
компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради, зокрема:
-представлення iнтересiв Товариства в його вiдносинах з
iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та
фiнансовими установами, органами державної влади та мiсцевого

Слободян Руслан
Олександрович - Директор
технiчний

самоврядування, установами та органiзацiями, незалежно вiд
форми власностi та пiдпорядкування, ведення переговорiв,
самостiйно укладання та пiдписання вiд iменi Товариства
будь-якi угод, договорiв, контрактiв та iншi правочинiв, а для
здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх
положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або
Загальних зборiв, та/або Дирекцiї Товариства - пiсля отримання
рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких
правочинiв;
-укладання та розривання правочинiв (договорiв, угод,
контрактiв), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було
прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або
Дирекцiї;
- 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 цим Статутом, внутрiшнiми
положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або
Загальних зборiв;
-видача наказiв, розпоряджень та iнших органiзацiйно-розпорядчi
документiв щодо дiяльностi Товариства;.
-прийняття на роботу, звiльнення з роботи, прийняття iнших
рiшень з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками
Товариства, з урахуванням положень Статуту;
-прийняття рiшень та пiдписання вiд iменi Товариства претензiй,
позовi, скарг, заяв, клопотань, iнших процесуальних документiв,
що пов'язанi або стосуються використання Товариством своїх
прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача,
вiдповiдача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби,
податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях,
органах мiсцевого самоврядування;
-затвердження штатного розкладу Товариства.тощо.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством
Генеральний директор надiляється високим ступенем
самостiйностi. Наглядова Рада та акцiонери не обмежують
можливостi Дирекцiї оперативно вирiшувати питання основної
поточної дiяльностi Товариства, враховуючи економiчну
кон'юнктуру, яка може змiнюватися.
До функцiональних обов'язкiв члена Дирекцiї належить
вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства за напрямком його дiяльностi, що охоплює
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юридичнi та органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, а саме:
-розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовiй радi
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних iнвестицiйних планiв, iншi
плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
-забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
-реалiзацiя фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та
цiнової полiтики Товариства;
-виконання рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання;
-пiдготовка звiтiв з питань своєї дiяльностi;
-розробка та затвердження локальних нормативних актiв
Товариства;
-пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод,
контрактiв) тощо.
Член Дирекцiї бере участь у засiданнях, якi проводяться по мiрі
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством член
Дирекцiї надiляється високим ступенем самостiйностi. Наглядова
Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi
Товариства, враховуючи економiчну кон'юнктуру, яка може
змiнюватися.
До функцiональних обов'язкiв члена Дирекцiї належить
вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства за напрямком його дiяльностi, що охоплює
юридичнi та органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, а саме:
-розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовiй радi
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних iнвестицiйних планiв, iншi
плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
-забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних
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фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
-реалiзацiя фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та
цiнової полiтики Товариства;
-виконання рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання;
-пiдготовка звiтiв з питань своєї дiяльностi;
-розробка та затвердження локальних нормативних актiв
Товариства;
-пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод,
контрактiв) тощо.
Член Дирекцiї бере участь у засiданнях, якi проводяться по мiрі
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством член
Дирекцiї надiляється високим ступенем самостiйностi. Наглядова
Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi
Товариства, враховуючи економiчну кон'юнктуру, яка може
змiнюватися.
До функцiональних обов'язкiв члена Дирекцiї належить
вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства за напрямком його дiяльностi, що охоплює
юридичнi та органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, а саме:
-розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовiй радi
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних iнвестицiйних планiв, iншi
плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
-забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
-реалiзацiя фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та
цiнової полiтики Товариства;
-виконання рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання;
-пiдготовка звiтiв з питань своєї дiяльностi;
-розробка та затвердження локальних нормативних актiв
Товариства;
-прийняття рiшення про прийняття на роботу в Товариство та
звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшення
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iнших питань трудових вiдносин iз працiвниками Товариства, про
заохочення та накладення стягнень на працiвникiв, про вчинення
правочинiв;
-пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод,
контрактiв) тощо.
Член Дирекцiї бере участь у засiданнях, якi проводяться по мiрі
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством член
Дирекцiї надiляється високим ступенем самостiйностi. Наглядова
Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi
Товариства, враховуючи економiчну кон'юнктуру, яка може
змiнюватися.
До функцiональних обов'язкiв члена Дирекцiї належить
вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства за напрямком його дiяльностi, що охоплює
юридичнi та органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, а саме:
-розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовiй радi
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних iнвестицiйних планiв, iншi
плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
-забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
-реалiзацiя фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та
цiнової полiтики Товариства;
-виконання рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, звiтує про їх виконання;
-пiдготовка звiтiв з питань своєї дiяльностi;
-розробка та затвердження локальних нормативних актiв
Товариства;
- пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод,
контрактiв) тощо.
Член Дирекцiї бере участь у засiданнях, якi проводяться по мiрі
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством член
Дирекцiї надiляється високим ступенем самостiйностi. Наглядова
Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi

Петренко Сергiй
Леонiдович - Директор з
iнформацiйних технологiй

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про

Товариства, враховуючи економiчну кон'юнктуру, яка може
змiнюватися.
До функцiональних обов'язкiв члена Дирекцiї вiдповiдно до
Статуту Товариства та Положень про Дирекцiї належить
вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства за напрямком його дiяльностi, що охоплює
юридичнi та органiзацiйнi дiї, якi здiйснюються у дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, Наглядової ради, а саме:
-розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовiй радi
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних iнвестицiйних планiв, iншi
плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
-забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою
ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
-реалiзацiя фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та
цiнової полiтики Товариства;
-виконання рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової
ради, пiдготовка iнформацiї про їх виконання;
-пiдготовка звiтiв з питань своєї дiяльностi;
-погодження вчинення правочинiв та укладання договорiв;
-розробка та затвердження локальних нормативних актiв
Товариства;
- пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод,
контрактiв) тощо.
Член Дирекцiї бере безпосередню участь у засiданнях, якi
проводяться по мiрі необхiдностi, але не рiдше одного разу на
мiсяць.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством
члени Дирекцiї надiляються високим ступенем самостiйностi.
Наглядова Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi
Товариства, враховуючи економiчну кон'юнктуру, яка може
змiнюватися.
У 2020 роцi Дирекцiєю Товариства було проведено 44 засiдання,
на яких розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення з питань
порядку денного, зокрема:
- погодження правочинiв i укладання договорiв, а також
договiрних цiн та актiв виконання робiт/послуг за укладеними
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договорами;
- делегування повноважень окремим посадовим особам на
представництво iнтересiв Товариства в державних органах
управлiння, мiсцевого самоврядування, судових iнстанцiях,
iнших органiзацiях та пiдприємствах тощо;
- призначення керiвникiв пiдроздiлiв у встановленому порядку;
- надання повноважень на пiдписаня документiв окремими
посадовими особами Товариства;
-погодження вiдчуження майна по непрофiльних активах права
власностi акцiонерного товариства (соцiальна сфера);
- затвердження змiн до органiзацiйних структур та штатних
розписiв вiдокремлених пiдроздiлiв;
- списання безнадiйної дебiторської та кредиторської
заборгованостi;
- надання благодiйной допомоги в межах повноважень, наданих
Наглядовою радою Товариства;
- затвердження схем пiдпорядкування персоналу структурних
пiдроздiлiв;
- прийняття рiшення про пiдготовку та скликання рiчних
Загальних зборiв Товариства;
- списання основних засобiв в межах, визначених Законом
України "Про приватизацiю державного i комунального майна";
- погодження застосування заходiв з метою запобiгання
поширенню коронавiрусної iнфекцiї Covid-19 та забезпечення
вимог дотримання карантину;
- вiдзначення працiвникiв з нагоди святкування державних свят
тощо.

Оцінка роботи
виконавчого органу

За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2020 роцi отримано
чистий прибуток в сумi 146,04 млн.грн., який є найбiльшим
результатом за весь перiод функцiонування Товариства, що
вiдображає ефективнiсть управлiння Товариством та успiшнiсть
проведення органiзацiйних та технiчних заходiв . За оцiнкою
попереднiх загальних зборiв Товариства визнано роботу
Виконавчого органу Товариства за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства задовiльною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
У Товариствi дiє система управлiння якiстю ISO-9001, яка включає проведення систематичних
та регулярних внутрiшнiх аудитiв всiх процесiв, перевiрку функцiонування системи управлiння
якiстю, системи управлiння гiгiєною та безпекою працi та системи екологiчного керування.
Внутрiшнi аудити проводяться з метою оцiнки виконання пред'явлених до системи вимог,

визначення результативностi, ефективностi їх функцiонування, придатностi та забезпечення
можливостi їх удосконалення, визначення необхiдностi проведення коригувальних та
запобiжних дiй для їх полiпшення. Визначення адекватностi i ефективностi заходiв органiзацiї
проводиться шляхом збору й використання об'єктивних доказiв. Результати використовуються
при аналiзi функцiонування системи з боку керiвництва, для внутрiшнiх цiлей i є основою для
декларування вiдповiдностi.
Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюють такi пiдроздiли як контрольно-ревiзiйний вiддiл,
служба безпеки бiзнесу, вiддiл системного адмiнiстрування та iнформацiйної безпеки.
Контрольно-ревiзiйний вiддiл проводить ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
використання i збереження фiнансових ресурсiв, необоротних та iнших активiв, правильностi
визначення потреби в грошових коштах та взяття зобов'язань, стану i достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової дiяльностi. В результатi ревiзiї вiдображає наслiдки
окремих фiнансово-господарських операцiй чи дiяльностi пiдроздiлiв i є носiєм доказової
iнформацiї про виявленi й систематизованi за економiчною однорiднiстю недолiки в
господарюваннi та порушення законiв i iнших нормативно-правових актiв.
Служба безпеки бiзнесу виконує завдання з метою запобiгання проявiв корупцiї, здiйснення
контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв,
попередження зловживань, змiцнення дисциплiни, збереження майна, полiпшення фiнансового
стану Товариства.
Cистема управлiння якiстю включає пiдсистему керування ризиками, що має за основу
прийняття рiшень i здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення мiнiмально можливих
(припустимих) ризикiв шляхом аналiзу ризикiв i пошуку методiв зниження його негативних
наслiдкiв. З метою визначення внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв впливу на цiлi, стратегiю
розвитку, здатнiсть досягати позитивних результатiв на всiх рiвнях органiзацiйної структури
впроваджено методику "Визначення та оцiнка ризикiв в дiяльностi АТ
"Хмельницькобленерго", яка встановлює порядок визначення, методологiю оцiнки ризикiв,
управлiння ними , в тому числi екологiчними ризиками та ризиками системи управлiння
охороною працi.
Аналiз виникнення ризикiв проводиться в рамках всiєї дiяльностi Товариства, у тому числi для
технологiчних процесiв, експлуатацiї обладнання, при наданнi та отриманнi послуг, за видами
робiт, вiдносин на ринку електричної енергiї.
Управлiння ризиками - не є окремим видом дiяльностi, а є частиною зобов'язань керiвництва i
невiд'ємною частиною всiх бiзнес-процесiв Товариства, вiдповiдальнсть за який в цiлому
покладено на представника керiвництва з якостi, а по окремих структурних пiдроздiлах - на
керiвникiв Дирекцiй, департаментiв, пiдроздiлiв та їх заступникiв. Процедури виявлення,
оцiнки, управлiння, монiторингу та контролю ризикiв вбудованi в бiзнес-процеси i регламенти
кожного функцiонального пiдроздiлу.
Переваги вiд впровадження загального оцiнювання ризику:
- розумiння ризику та його потенцiйного впливу на досягнення цiлей з метою вибору варiантiв
його обробляння;
- надання iнформацiї керiвникам, якi приймають рiшення;
- iдентифiкування важливих чинникiв i слабких ланок, що створюють можливi ризики;
- обмiн iнформацiєю про ризики та невизначеностi;
- допомога у встановленнi приорiтетiв напрямкiв роботи;

- вибiр рiзних форм обробки ризику.
Процес оцiнки ризикiв включає наступнi етапи: iдентифiкацiя процесiв (пiдпроцесiв) для яких
обраховуються ризики; iдентифiкацiя видiв ризикiв для даних процесiв (пiдпроцесiв);
iдентифiкацiя осiб, якi управляють ризиками; оцiнка ризикiв; дiї пiсля оцiнки ризикiв.
Для забезпечення iдентифiкацiї ризикiв вiдбувається щорiчне iнiцiювання процесу формування
ризикiв, перегляду визначених ризикiв за вiдповiдним методологiчним супровiдом. Первинне
визначення ризикiв здiйснюється за допомогою анкети, або ж "Карти ризику". Для проведення
повноцiнного визначення та оцiнки ризикiв створюються вiдповiднi робочi групи.
Пiсля проведення аналiзу i оцiнки ризикiв розробляються заходи по їх усуненню або
зменшенню, що дозвояє виключити або зменшити ризики, усунути їх негативний вплив. При
цьому, визначається спосiб реагування на ризик, складається план дiй, визначаються задачi та
заходи щодо управлiння ризиками, за результатами чого вносяться записи в карти ризикiв та
формується узагальнений реєстр ризикiв.
Вiдповiдальнi за процеси постiйно (з перiодичнiстю аналiзування функцiонування процесiв)
проводять монiторинг ризикiв визначених процесiв, виконують дiї з їх пiдтримки та подають
необхiдну iнформацiю вищому керiвництву для прийняття рiшень щодо управлiння ризиками. В
рамках аналiзу, вiдповiдальнi за процеси пiдроздiлiв, здiйснюють документовану оцiнку ризикiв
та подають, у встановлений розпорядчими документами термiн, зведену iнформацiю для
подальшої її консолiдацiї та розроблення зведеного реєстру ризикiв.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

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 додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

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 порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Зазначенi положення визначенi у Статутi Товариства.

Ні
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація Інформація
Документи
Копії
Інформація
Інформація про
розповсюдж оприлюднюється надаються
докуме розміщуєтьдіяльність
ується на
в
для
нтів
ся на
акціонерного
загальних загальнодос-дост озна-йомлен надают влас-ному
товариства
зборах
упній
ня
ься на
веб-сайті

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

інформаційній
базі даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
про ринок
цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку

безпосередньо в
акціо-нерно
му
товаристві

запит
акціонерноакціоне го
ра
товарис-тва

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше
X
10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім' я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

Фонд державного майна України

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
00032945

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

70,0089

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
134 551 360

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмежень прав участi акцiонерiв у
Загальних зборах Товариства
немає. ВIдповiдно до Закону
України "Про депозитарну систему
України" у голосуваннi на Загальних
зборах мають право брати участь
акцiонери, якi володiють
голосуючими акцiями вiдповiдно до
Перелiку власникiв цiнних паперiв,
сформованого ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України", якi мають
право на участь у Загальних зборах

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради,
Генеральний директор та члени Дирекцiї (далi — директори), головний бухгалтер. Крiм того,
посадовими особами, вiдповiдно до ст. 65 Господарського кодексу України, визнаються
керiвники вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, вiддiлень тощо).
Обрання та припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства здiйснюється
вiдповiдно до Статуту та законодавства України (крiм керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв).
Призначення, звiльнення або припинення повноважень керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв
здiйснюється вiдповiдно до Статуту, чинного законодавства та вiдповiдного положення про
вiдокремлений пiдроздiл.
Iнформацiї про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення, немає.
9) повноваження посадових осіб емітента
Перелiк
повноважень посадових осiб органiв Товариства визначено Статутом та
законодавством України про акцiонернi товариства
(крiм керiвникiв вiдокремлених
пiдроздiлiв). Повноваження керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв визначенi вiдповiдним
положенням про вiдокремлений пiдроздiл.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
На дату пiдготовки та подання рiчної iнформацiї емiтента АТ "Хмельницькобленерго" за 2020 рiк
у встановленому порядку Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не було
обрано аудитора та вiдповiдно не здiйснено аудиторської перевiрки та аудиторського висновку,

зокрема, стосовно висловлення думки аудитора щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9
цього пункту, а також перевiрки iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 1-4 цього пункту.
Пiсля обрання аудитора та проведення ним обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства
за 2020 рiк така iнформацiя буде включена до складу рiчної iнформацiї емiтента та розмiщена в
порядку, визначеному Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

11) Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Фонд державного майна
України
ДТЕК ГРIДС Б.В.

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
00032945

73362417

Місцезнаходження
01601, Київська обл.,
м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9
1077Х, Нiдерланди,
м. Амстердам,
Стравiнскiлаан,1531,
Вежа Б, 15 поверх,
секцiя ТВ-

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
немає
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

94 197 953

9 076 476

Кількість акцій
(шт.)
0
103 274 429

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

70,0089

94 197 953

0

6,746

9 076 476

0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
76,7549

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
103 274 429
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

134 551 360

0,25

Права та обов'язки
Акцiї Товариства є неподiльними. У випадках, коли
одна i та ж акцiя (пакет акцiй) належить кiльком
особам, усi такi особи по вiдношенню до Товариства
визнаються одним акцiонером та здiйснюють свої
права за домовленiстю мiж ними через одного з них або
через спiльного представника. Спiввласники акцiї
(пакета акцiй) несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
обов'язками, покладеними на акцiонерiв.
Товариство не може встановлювати обмеження щодо
кiлькостi акцiй або кiлькостi голосiв за акцiями, що
належать одному акцiонеру.
Перехiд i реалiзацiя права власностi на акцiї
Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог чинного
законодавства. Правочини щодо акцiй Товариства
вчиняються виключно у письмовiй формi. Акцiонери
Товариства мають право вiдчужувати належнi їм акцiї
без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
Товариство має право за рiшенням Загальних зборiв
(крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених
статтею 68 Закону України <Про акцiонернi
товариства>) викупити в акцiонерiв акцiї, за згодою
власника таких акцiй.
Викупленi Товариством акцiї повиннi бути проданi або
анульованi в строк, який не повинен перевищувати
один рiк з моменту викупу. Протягом цього перiоду
розподiл прибутку, а також голосування i визначення
кворуму на Загальних зборах проводяться без
урахування придбаних Товариством власних акцiй.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Вiдсутня публiчна пропозицiя та акцiї
не включенi до бiржового реєстру

Цiна продажу викуплених Товариством акцiй не може
бути меншою за їх ринкову вартiсть, яка
затверджується Наглядовою радою.
Акцiї Товариства можуть купуватися та продаватися на
фондовiй бiржi.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
19.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
554/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000080436 Акція проста Бездокумент
0,25
134 551 3
33 637 840
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
60
фондового ринку
рна іменна
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.06.2010 р. (протокол № 19) було здiйснено переведення першого випуску простих
iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Акцiї Товариства знаходяться у бiржовому списку позалiстингових цiнних паперiв на фондовiй бiржi "ПФТС", є високолiквiдними. Продаж
акцiй на фондовому ринку, зокрема, на фондовiй бiржi "ПФТС" 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.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
19.07.2010

2
554/1/10

3
UA4000080436

4
134 551 360

5
33 637 840

6
133 704 959

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй АТ "Хмельницькобленерго" наведена згiдно Реєстру власникiв цiнних паперiв, сформованого ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України станом на 31.12.2020 р. До голосуючих акцiй Товариства не вiдносяться, зокрема, акцiї, що знаходяться в номiнальному утриманнi деяких
депозитарних установ i належать власнику, вiдомостi про якого вiдсутнi в системi облiку центрального депозитарiю.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, обтяжених зобов'язаннями через блокування пiд торги становить 43700 шт.
Стосовно кiлькостi голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькостi голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi, iнформацiї немає.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
0
грн.
Сума виплачених/перерахованих
0
0
30 027 104,9
0
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
30.06.2020,
відправлення дивідендів
30 002 643,36
безпосередньо акціонерам із
06.08.2020,
зазначенням сум (грн)
24 461,54
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
На Загальних зборах АТ "Хмельницькобленерго" 30.04.2020 р. через вiдсутнiсть
представника акiцонера, який володiє 70,01 вiдсоткiв акцiй Товариства, а саме
Фонду державного майна України, не було прийнято рiшення з питання порядку
денного щодо розподiлу прибутку та виплату дивiдендiв за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi. У зв'язку iз зазначеним
Товариство не мало можливостi провести розрахунки та виплату дивiдендiв у
звiтному перiодi за 2019 рiк.
На виконання листа Фонду державного майна України вiд 14.05.2020 №
10-51-9369 щодо обов'язкового вiдрахування частини чистого прибутку до
державного бюджету, 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 24.04.2020 р. № 328 Товариство здiйснило
вiдрахування на державнi корпоративнi права до 1 липня 2020 року в сумi
30002643,36 грн.

Крiм того, вiдповiдно до повiдомлень про виплату дивiдендiв за результатами
попереднiх рокiв, оприлюднених на веб-сайтi Товариства, з метою, зокрема,
встановлення i пiдтвердження реквiзитiв акцiонерiв для перерахування та
обраного способу отримання дивiдендiв, дивiденди виплачувались по мiрi
надходження зазначених документiв протягом термiну виплати дивiдендiв. У
зв'язку з тим, що не всi акцiонери своєчасно надали документи, Товариство
продовжує сплачувати їх пiсля встановленого строку їх виплати у разi отримання
належних документiв. Таким чином було сплачено акцiонерам-фiзичним особам
дивiденди за 2017-2018 роки в сумi 24461,54 грн.

XIII. 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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на кінець
початок
періоду
періоду
2 120 654 2 256 682
1 535 485 1 571 791
457 202
533 800
25 984
27 630
0
0
101 983
123 461
29 296

27 011

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок
періоду

на кінець
періоду

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на кінець
початок
періоду
періоду
2 120 654 2 256 682
1 535 485 1 571 791
457 202
533 800
25 984
27 630
0
0
101 983
123 461
29 296

27 011

27 411
25 575
0
0
27 411
25 575
655
498
0
0
655
498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 230
938
0
0
1 230
938
2 149 950 2 283 693
0
0
2 149 950 2 283 693
До категорiї "Будiвлi та споруди" вiднесено електричнi мережi, якi за
обсягом займають найбiльшу питому вагу у вартостi основних засобiв
емiтента.
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. Орендованих основних засобiв немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
становить 3137926 тис.грн. Знос за 2020 рiк- 854233 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
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
2 063 888
1 948 013
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
33 638
33 638
Скоригований статутний капітал
33 638
33 638
(тис.грн)
Опис
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 2020 рiк становить 2030250 тис.грн., а на початок перiоду ця
рiзниця становила 1914375 тис.грн.
Протягом 2020 року вартiсть чистих активiв зросла на 115875 тис.грн., що пiдтверджує
значне пiдвищення фiнансової стiйкостi та лiквiдностi Товариства.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльше нiж Статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам
п.3 ст 155 Цивiльного кодексу України i гарантує майновi iнтереси акцiонерiв та
кредиторiв Товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

X

Дата
погашення
X

X

паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

0

0

X

0

X

X

X

0
209 765

X
X

X

X

0

X

X

X
479 242
X
X
X
689 007
X
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 171466 тис.грн. та поточних податкових зобов'язань в сумi
38299 тис.грн.
Зобов'язання та забезпечення у 2020 роцi збiльшились на
130447 тис.грн. порiвняно з 2019 роком у зв'язку зi
збiльшенням кредиторської заборгованостi .
У 2020 роцi Товариством не залучались кредитнi фiнансовi
ресурси,.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Розподiл
електричної
енергiї

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2162296 тис.кВтг

у грошовій формі
(тис.грн)
4
1674138

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
99,6

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2162296 тис. кВтг
1547220
97,9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3
4
5
6

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Купована електроенергiя
32,81
Витрати на оплату працi
31,28
Амортизацiя основних засобiв та
14,27
нематерiальних активiв
Вiдрахування на соцiальнi заходи
6,57
Матерiальнi ресурси
5,72
Iншi витрати
9,35
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Київська обл., м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7-г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044)591-04-04
591-04-04
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв Депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
З серпня 2010 року ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на договорнiй
основi надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi
щодо проведення операцiй у системi

депозитарного облiку, здiйснює
зберiгання глобального сертифiкату
випуску цiнних паперiв Товариства,
вiдкриття та ведення рахункiв у
цiнних паперах, надання довiдок про
цiннi папери та зведеного облiкового
реєстру власникiв цiнних паперiв АТ
"Хмельницькобленерго".
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УПР-Фiнанс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36980202
03143, Київська обл., м. Київ, вул.
Метрологiчна, 14-б, офiс 405
АЕ № 263297
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.09.2013
(044)362-79-73
362-79-73
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
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
власникiв цiнних паперiв. ТОВ "УПРФiнанс"
здiйснює
зберiгання
та
обслуговування обiгу цiнних паперiв
майже 3343 акцiонерiв - фiзичних та

юридичних осiб Товариства.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БДО"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20197074
02121, Київська обл., м. Київ,
Харкiвське шосе, 201/203, 10 поверх
2868
Аудиторська палата України
23.04.2002
(044)393-26-87
393-26-91
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.
Приватне акцiонерне товариство "Граве
Україна. Страхування життя"
Приватне акціонерне товариство
25399836
03150, Київська обл., м.Київ, вул.
Велика Василькiвська, 65
АВ № 499999
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

09.11.2010
(044)490-59-10
490-59-10
Страхова дiяльнiсть
Застраховано працiвникiв Товариства,
що вiдносяться до пiдвищеної групи
ризику.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Київська обл., м.Київ, вул.
Антоновича, 51, офiс 1206
DR/00001/APA, DR/000
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044)287-56-70
287-56-73
Надання iнформацiйних послуг на
фондовому ринку
ДУ
"Агенство
з
розвитку
iнфраструктупи
фондового
ринку
України" надає iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку для провадження
дiяльностi
з
оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi АТ
"Хмельницькобленерго" та з подання
звiтностi i адмiнстративних даних до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку. Оприлюднення

iнформацiї i подання адмiнiстративних
даних та iнформацiї у виглядi
електронних документiв до НКЦПФР
вiдбувається в режимi онлайн.через
"Особистий кабiнет", розмiщений на
сайтi smida.gov.ua,

Підприємство

КОДИ
Дата
Акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"
Хмельницька область, м.Хмельницький

01.01.2021
за ЄДРПОУ

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 3190
Адреса, телефон: 29018 м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А, (0382)78-78-59
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

22767506
6810100000
230
35.13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Код за ДКУД

1801001
На кінець
звітного
періоду
4

Актив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

7 264
12 083
( 4 819 )
0
2 149 950
2 761 938
( 611 988 )
0
0
(0)
0
0
(0)

8 554
15 092
( 6 538 )
0
2 283 693
3 137 926
( 854 233 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

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
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Усього за розділом I
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

1095

2 157 214

2 292 247

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

97 716
0
0
0
0
0
0
0

105 956
0
0
0
0
0
0
0

1125

56 184

207 771

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

22 688
597
0
0
0
0
200
171 573
0
0
0
0

69 051
15
0
0
0
0
200
77 089
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
348 958

0
0
0
0
0
460 082

1200

401

566

Баланс

1300

Пасив
1
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
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
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
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви

2 506 573

2 752 895

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

33 638
0
1 351 667
176 698
0
0
22 642
363 368
(0)
(0)
0
1 948 013

33 638
0
1 350 651
176 698
0
0
22 642
480 259
(0)
(0)
0
2 063 888

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

198 972
0
0
0
0
0
0
0
0

171 466
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534

0
0
0
0

0
0
0
0

Код
рядка

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
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
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
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1535
1540
1545
1595

0
0
0
198 972

0
0
0
171 466

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
126 167
34 435
17 650
0
0
131 344
0
0
0
67 642
0
0
0
359 588

0
195 940
38 299
24 792
0
0
210 618
0
0
0
72 684
0
0
0
517 541

1700

0

0

1800
1900

0
2 506 573

0
2 752 895

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 нормативних актiв, а також облiкової полiтики Товариства.
За пiдсумками 2020 року вiдмiчається збiльшення валюти балансу на 246322 тис.грн. порiвняно з початком звiтного перiоду в основному за рахунок
збiльшення вартостi основних засобiв та дебiторської заборгованостi за подукцiю, товари, послуги.

Протягом останнiх рокiв намiтилась позитивна тенденцiя зростання власного капiталу Товариства. З початку звiтного перiоду вiн збiльшився на
115875 тис.грн.в основному за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку.
Керівник

Козачук Олег Iванович

Головний бухгалтер

Дарун Люба Iгорiвна

Підприємство

КОДИ
Дата
Акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"

01.01.2021
за ЄДРПОУ

22767506

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код за ДКУД
Стаття
1
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

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801003
За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

1 731 437

1 383 911

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 666 261 )
(0)

( 1 296 316 )
(0)

2090

65 176

87 595

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112

0
0
0

0
0
0

Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати 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
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

2120

278 000

155 362

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 105 313 )
(0)
( 64 705 )

( 90 077 )
(0)
( 61 532 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

173 158

91 348

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
2 850
3 818
0
(0)
(0)
( 452 )
0

(0)
0
8 394
5 993
0
( 240 )
(0)
( 2 585 )
0

2290

179 374

102 910

2295
2300

(0)
-33 336

(0)
-17 199

2305

0

0

2350

146 038

85 711

2355
(0)
II. Сукупний дохід

(0)

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
43 668
0
0

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
-7
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
0
0
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
-7
43 668
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
(0)
( 7 860 )
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
-7
35 808
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
146 031
121 519
III. Елементи операційних витрат
За аналогічний
Код
За звітний
період
Назва статті
рядка
період
попереднього
року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
129 490
139 219
Витрати на оплату праці
2505
623 864
464 378
Відрахування на соціальні заходи
2510
130 497
95 179
Амортизація
2515
251 700
209 210
Інші операційні витрати
2520
699 228
538 111
Разом
2550
1 834 779
1 446 097

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
За аналогічний
Код
За звітний
період
Назва статті
рядка
період
попереднього
року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
134 551 360
134 551 360
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
134 551 360
134 551 360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1,085400
0,637000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
1,085400
0,637000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: У 2020 роцi порiвняно з аналогiчним перiодом 2019 року вiдмiчається значне збiльшення чистого прибутку на 60327 тис.грн., що
пов'язано з випередженням росту дохiдностi у порiвняннi з ростом собiвартостi.
Дивiденди нараховуються за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Керівник

Козачук Олег Iванович

Головний бухгалтер

Дарун Люба Iгорiвна

КОДИ
Дата
Підприємство

01.01.2021
Акцiонерне товариство
"Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Код за ДКУД
Стаття

1
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)

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801004
За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 931 599
10 000
0
206
0
0
0

1 698 005
0
0
169
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
426 024

0
0
0
0
0
188 161

3100

( 1 016 171 )

( 734 747 )

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
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

3105
3110
3115
3116

( 492 209 )
( 253 354 )
( 215 766 )
(0)

( 353 335 )
( 192 400 )
( 168 381 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 31 711 )
358 618

(0)
( 34 224 )
403 248

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275
3280

(0)
( 425 925 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 272 783 )
(0)
(0)
(0)

іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
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 коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

(0)
-425 925

(0)
-272 783

3300
3305

0
0

0
49 619

3310

0

0

3340

2 850

8 394

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 30 027 )
(0)
(0)

(0)
( 49 619 )
( 19 511 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-27 177
-94 484
171 573
0
77 089

(0)
-11 117
119 348
52 225
0
171 573

Примітки: У 2020 роцi iстотно збiльшився рух грошових коштiв порiвняно з 2019 роком, а саме збiльшились надходження у результатi операцiйної
дiяльностi на 481494 тис.грн. та вiдповiдно витрачання на 526124 тис. грн. Також збiльшились витрати в процесi iнвестицiйної дiяльностi на 153142
тис.грн., що пов'язано в основному з їх спрямуванням на модернiзацiю i реконструкцiю основних засобiв, та збiльшились витрати в процесi
фiнансової дiяльностi, зокрема, на виплату дивiдендiв.
Позитивне значення залишку грошових коштiв на кiнець 2020 року в сумi 77089 тис.грн. свiдчить про те, що Товариство проводить ефективну
фiнансову дiяльнiсть, завдяки чому забезпечується неперервнiсть грошових потокiв та виконання запланованих виробничих завдань за рахунок
внутрiшнiх джерел фiнансування.

Керівник

Козачук Олег Iванович

Головний бухгалтер

Дарун Люба Iгорiвна

КОДИ
Дата
Підприємство

01.01.2021
за ЄДРПОУ

Акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

22767506

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
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
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2
4000
4005

3
33 638
0

4
1 351 667
0

5
176 698
0

6
22 642
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
363 482
0

4010
4090
4095

0
0
33 638

0
0
1 351 667

0
0
176 698

0
0
22 642

4100

0

0

0

4110

0

-7

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
1 948 127
0

0
-114
363 368

0
0
0

0
0
0

0
-114
1 948 013

0

146 038

0

0

146 038

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
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 капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
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

4200

0

0

0

0

-30 003

0

0

-30 003

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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Примітки: Позитивним фактором дiяльностi Товаритсва є постiйна динамiка зростання власного капiталу, у 2020 роцi визначається iстотне його

збiльшення порiвняно з попереднiм перiодом на 115875 тис.грн. в основному за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку.
Керівник

Козачук Олег Iванович

Головний бухгалтер

Дарун Люба Iгорiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"),
а також тлумаченнями, випущеними Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi
("КТМФЗ").
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi.
Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до
фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з
їх юридичної форми. Товариство органiзувало та здiйснює облiк, вiдображає господарськi
операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але й згiдно з їх змiстом i
економiчною сутнiстю.
Функцiональною валютою Товариства є українська гривня, що є валютою середовища, в якому
здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою
валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Товариства суджень та
здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми
активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється, виходячи з оцiнки
Товариством платоспроможностi конкретних дебiторiв та аналiзу дебiторської заборгованостi за
строками погашення. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих
дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки
Товариства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та
вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється, виходячи з оцiнки Товариством витрат, пов'язаних з
наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi
законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов'язань Товариства по оплатi
вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може
бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється, виходячи з оцiнки Товариством витрат пов'язаних
з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП
"Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Товариство може вiдхилятися вiд графiку
виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд
настання зобов'язань Товариства по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки.
Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та

вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання
майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового
характеру операцiй Товариства та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж
фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень
можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку
на прибуток. Товариство не створює резервiв спираючись на обгрунтованi припущення.
Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй
мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути
зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого
прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми
вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Товариства суджень та
здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми
активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Товариства у найближчому майбутньому
Фiнансову звiтнiсть Товариства складено, виходячи iз припущення про його функцiонування у
майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної
дiяльностi.
Основнi засоби
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.
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.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та
на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової
звiтностi вiдображаються 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.
Нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до
термiну корисного використання за групами, а саме: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
-120 мiс., машини та обладнання -72 мiс., транспортнi засоби - 60 мiс., iнструменти, прилади та
iнвентар - 60 мiс., iншi основнi засоби - 60 мiс.
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується у мiсяцi введення в
експлуатацiю об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються i при
необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним
методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку i тестуються
на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу,
коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може
перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли
балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд
зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або
одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж
або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi
активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо
iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
Запаси
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 ФIФО.
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.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до
вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офiцiйна позицiя в.о. Генерального директора Товариства О.I.Козачука, який здiйснює
управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента наступна: наскiльки це вiдомо,
рiчна фiнансова звiтнiсть АТ "Хмельницькобленерго" пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi
перебувають пiд його контролем, також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi;

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
26.03.2020
20.04.2020
30.04.2020
10.07.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
27.03.2020
21.04.2020
04.05.2020
14.07.2020

10.12.2020
26.03.2020
26.03.2020

10.12.2020
26.03.2020
26.03.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Спростування

