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Øàíîâí³ àêö³îíåðè!
Полтавщина – благословенний куточок України, де споконвіку плекалися таланти. Мальовнича 

природа цього краю надихає на створення неймовірних літературних, художніх, мистецьких шедеврів. 
Багато великих українців жили і творили на Полтавщині, любили її красу і оспівували у своїх творіннях. 
Особливо ж уславилася полтавська земля художніми ремеслами. У цьому краї знаходиться могутній 
центр народної культури – селище Опішне, яке увійшло в історію як столиця українського гончарства. 
Мистецтво опішненських майстрів третє тисячоліття дивує світ красою глиняних творінь. Працівники 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» цінують традиції своїх земляків і захоплюються їх продовжувачами. 

Сьогодні я гордо представляю вам, шановні акціонери, звіт ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, гортаючи 
сторінки якого ви зможете ознайомитися не лише з виробничими і фінансовими результатами роботи 
компанії, а й з прикладами вікового доробку опішненських гончарів. 

У звітному 2013-му році Товариство зосередило зусилля на досягненні пріоритетних цілей діяльності. 
Колектив ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» гарантовано забезпечував безперебійне електропостачання 
споживачів з урахуванням збільшення пропускної здатності та реконструкції електричних мереж 
Полтавської області. Проведено комплексну роботу, спрямовану на підвищення інвестиційної 
привабливості та інформаційної прозорості діяльності підприємства. 

Пріоритети ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2014 році не зміняться. Ми плануємо активну модернізацію 
існуючих виробничих потужностей, співпрацюючи з цього питання з провідними виробниками 
обладнання. Товариство дотримуватиметься високих стандартів безпеки та охорони праці. Наша 
стратегічна мета – створити енергетичну компанію європейського рівня з високими стандартами 
управління, технічної та оперативної ефективності, галузевий еталон з якості обслуговування клієнтів.  
У відносинах з акціонерами Товариство, як і раніше, не порушуватиме основоположні принципи 
корпоративного управління – підзвітності, справедливості, прозорості та відповідальності. Упевнений, що 
в перспективі професіоналізм співробітників, а також підтримка акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
дозволять і надалі успішно забезпечувати надійне електропостачання споживачів області, модернізацію 
електрообладнання.

Я переконаний, що потужний механізм більш ніж 5-тисячного колективу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
і надалі забезпечуватиме мешканців області теплом і світлом у будь-яку хвилину доби, будь-якої пори 
року, незалежно від труднощів та погоди. 

Євген ЗАСІМЕНКО,
голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»



1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî Òîâàðèñòâî

Ãîí÷àðñòâî - îäíå ç íàéäðåâí³øèõ ³ íàéøàíîâàí³øèõ çàíÿòü ëþäñòâà. 
Áàãàòî òèñÿ÷îë³òü òîìó ëþäèíà â³äêðèëà äèâí³ âëàñòèâîñò³ îäí³ºå¿ ç 
íàéïîøèðåí³øèõ ïðèðîäíèõ ïîð³ä - ãëèíè. Íåðîäþ÷³ øìàòêè çåìë³, ÿê³ 
íàìîêíóâøè, ïåðåòâîðþâàëèñÿ ó ð³äîòó, âèñîõíóâøè - ó ïèë, çäàâàëèñÿ 
ñïî÷àòêó çîâñ³ì ìàðíèìè. Îäíàê çãîäîì ëþäè çâåðíóëè óâàãó íà òå, 
ùî ãëèí³ ìîæíà íàäàâàòè ð³çí³ ôîðìè, ÿê³ äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ ï³ñëÿ 
ñóø³ííÿ, à ïîòðàïèâøè ó âîãîíü, ñòàþòü äóæå ì³öíèìè. Òàê ïî÷àëîñÿ 
îñâîºåííÿ êåðàì³÷íîãî âèðîáíèöòâà. 

² ñàìå íà Ïîëòàâùèí³ ïîñòàâ ìîãóòí³é öåíòð íàðîäíî¿ õóäîæíüî¿ 
êóëüòóðè - Îï³øíå, äå íàòõíåííî ãëèíîïèñàëè ³ñòîð³þ íàðîäíîãî áóòòÿ 
ìàéñòðè, ÿê³ ñâî¿ìè áåçñìåðòíèìè (áî âèïàëåíà ãëèíà òàêè â³÷íà) 
ãîí÷àðíèìè âèòâîðàìè óñëàâèëè óêðà¿íñòâî â ñâ³ò³.

Ñòîë³òòÿ òîìó â Îï³øí³ æèëè á³ëüø òèñÿ÷³ ãîí÷àð³â. Êåðàì³êó ðîáèëè 
ìàéæå íà êîæíîìó ïîäâ³ð’¿. Ñåêðåòè ãîí÷àðíîãî ðåìåñëà ïåðåäàâàëèñÿ 
ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ. Äî ïðîöåñó âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â çàëó÷àëèñÿ 
âñ³ ÷ëåíè ðîäèíè. ×îëîâ³êè âèêîíóâàëè íàéá³ëüø ñêëàäí³ é â³äïîâ³äàëüí³ 
îïåðàö³¿ - ïðàöþâàëè çà ãîí÷àðíèì êðóãîì, îáïàëþâàëè âèðîáè. Æ³íêè ³ 
ä³òè çàì³øóâàëè ãëèíó, ðîçïèñóâàëè ïîñóä, ë³ïèëè ³ãðàøêè.



1.1. Â³õè ³ñòîð³¿ åëåêòðîåíåðãåòèêè 
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³

1881 р. – з’явилися перші енергетичні установки у Полтаві. 

1888 р. – була запущена перша електростанція у Полтаві.

1914 р. – розпочалося будівництво паротурбінної електростанції.

1949 р. – створено Полтавське експлуатаційне відділення «Сільенерго».

1956 р. – на базі «Сільенерго» організована Полтавська міжобласна експлуатаційна контора 
«Облсільенерго», діяльність якої поширювалася на територію Полтавської та Сумської областей. 

1959 р. – запущена Кременчуцька гідроелектростанція.

1960 р. – контора «Облсільенерго» перейменована на Полтавське енергетичне управління сільського 
господарства «Облсільенерго».

1963 р. – створено Полтавське підприємство електромереж на базі Полтавської паротурбінної 
електростанції.

1968 р. – зі складу Полтавського підприємства електромереж виділено в окреме самостійне Полтавське 
відділення «Енергозбут» з підпорядкуванням Харківському «Енергозбуту» ПЕО «Харківенерго». 

1968 р. – створено Полтавське підприємство міських електромереж.
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1968 р. – створено підприємство Полтавські високовольтні електромережі на базі Полтавського 
підприємства електромереж.

1970 р. – закінчено повну електрифікацію Полтавської області.

1972 р. – Полтавське енергетичне управління сільського господарства «Облсільенерго» перетворене на 
Полтавське обласне підприємство сільських електричних мереж. 

1973 р. – створено Полтавське обласне відділення «Енергозбут», до якого входили Кременчуцьке, 
Миргородське, Лубенське відділення.

1978 р. – на базі Полтавського підприємства електромереж та Полтавського обласного підприємства 
сільських електромереж створено Полтавське Південне, Полтавське Східне та Лубенське підприємства 
електромереж.

1987 р. – Полтавське обласне відділення «Енергозбут» включено до структури Полтавського Південного, 
Полтавського Східного та Лубенського підприємств електромереж.

1995 р. – створено ДАЕК «Полтаваобленерго» внаслідок об’єднання Полтавскього Південного, 
Полтавського Східного, Лубенського підприємств електромереж та Кременчуцької ТЕЦ.

1998 р. – ДАЕК «Полтаваобленерго» перейменовано на ВАТ «Полтаваобленерго». 

1999 р. – до складу ДАЕК «Полтаваобленерго» на правах довгострокової оренди увійшла Кременчуцька 
ТЕЦ.

2011 р. – на чергових загальних зборах акціонерів прийнято рішення про зміну типу товариства з 
відкритого акціонерного на публічне акціонерне. 



1.2. Êîðîòêî ïðî êîìïàí³þ
Діяльність ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» поширюється на всі сфери життя Полтавщини, впливає на 

розвиток економіки, а також торкається інтересів кожного мешканця регіону. Товариство забезпечує 
передачу та постачання електричної енергії напругою 150 кВ і нижче споживачам у містах Полтаві, Кременчуці, 
Комсомольську, Лубнах, Миргороді, а також у 25 районах Полтавської області та частині населених пунктів 
Кіровоградської. Місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», розташовані на територіях Полтавської та частково Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, 
Сумської та Кіровоградської областей. 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» отримує електроенергію від об’єднаної енергосистеми України. За рік через 
електромережі підприємства передається близько 5,5 мільярдів кВт.год. електроенергії. Найвищий рівень 
споживання електричної потужності в години максимуму енергосистеми споживачами електричних мереж
 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013 році склав 883 МВт у зимовий та 785 МВт у літній час.

Внаслідок технологічних особливостей виробництва обласна енергопостачальна компанія 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є природною монополією, діяльність якої контролюється державою, зокрема 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Основними видами ліцензованої діяльності Товариства є:
•  виробництво електричної енергії;
•  передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
•  постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
•  виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
•  постачання теплової енергії;
•  транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Мережеве господарство компанії складає:
•  40 389 км повітряних ліній електропередач напругою 0,4–150 кВ; 
•  1 834 км кабельних ліній 0,4–35 кВ; 
•  206 підстанцій напругою 35–150 кВ; 
•  9 987 шт. ТП і РП; 
•  60,27 км магістральних теплових мереж у двотрубному вимірі;
•  167,14 км внутрішньоквартальних теплових мереж у двотрубному вимірі.
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Загальна кількість споживачів електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
станом на 31.12.2013 року становила 729 015, з них:
•  промислових і прирівняних до них – 1 084;
•  аграрних – 1 108;
•  бюджетних організацій, ЖКГ та інших споживачів – 15 957;
•  побутових – 710 866, у тому числі: у містах – 411 215, у селах –299 651.

Кількість споживачів теплової енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
станом на 31.12.2013 року становила 60 180, у тому числі:
•  побутових – 58 730;
•  промислових і прирівняних до них – 5;
•  бюджетних установ та організацій ЖКГ – 146;
•  інших –1 299.

На правах довгострокової оренди до складу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» входить Кременчуцька ТЕЦ, 
установленою сумарною електропотужністю 255 МВт і сумарною тепловою потужністю 1 175 Гкал.год. 
Загальна довжина магістральних теплових мереж теплоелектроцентралі становить 120 км. Теплову енергію, 
вироблену електростанцією, компанія постачає промисловим і побутовим споживачам лівобережної частини 
міста Кременчука.

На сьогодні ТЕЦ є єдиним потужним підприємством, яке виробляє електроенергію в Полтавській області. 
Вона частково забезпечує потреби регіону в електроенергії, а також здійснює виробництво теплової енергії у 
вигляді пари 10-16 ата та гарячої води, 43 ата для технологічних потреб Кременчуцького нафтопереробного 
заводу. 

На ТЕЦ стрімко розвивається програма переозброєння і модернізації обладнання, впровадження 
новітніх технологій та автоматизації виробництва, спрямована на збільшення надійності роботи основного та 
допоміжного устаткування. Одним із основних напрямків впровадження програми є збереження паливно-
енергетичних ресурсів та підвищення надійності роботи основного устаткування. 

Сьогодні ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – стабільна надійна компанія, яка динамічно розвивається. 



1.3. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – це мережа з 28 філій у кожному адміністративному районі області з 

центральним офісом у Полтаві.

Виробничі служби, цехи та відділи функціонують за 
напрямками діяльності та підпорядковані відповідним дирекціям:
•  підрозділи технічної дирекції;
•  підрозділи зі збуту електро- та теплоенергії;
•  підрозділи фінансової дирекції;
•  підрозділи дирекції безпеки та охорони;
•  підрозділи дирекції з інформаційних технологій;
•  підрозділи дирекції з персоналу;
•  підрозділи дирекції з інвестиційної діяльності;
•  підрозділи дирекції з будівництва, транспорту та загальних питань;
•  підрозділи юридичної дирекції.

1.4. Îðãàíè óïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà
Статутний капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 55 240 тис. гривень та розділений на 

220 960 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Акціями Товариства володіють більше 
8 тис. громадян і десятки юридичних осіб.

Вищим органом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є загальні збори 
акціонерів. Керівними органами є Наглядова рада, Правління Товариства та ревізійна комісія.
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Ô³ë³¿ ÏÀÒ «“““‘“““ÏÎËÒÀÂÀÎÁËÅÍÅÐÃÎ»” »

Лубенська філія

Машівська філія

Оржицька філія

Чорнухинська філія

Полтавська філія районних е/мереж

Гребінківська філія

Кременчуцька філія

Карлівська філія

Козельщинська філія

Семенівська філія

Хорольська філія
Диканська філія

Решетилівська філія

Пирятинська філія

Комсомольська філія

Чутівська філія

Красногорівська філія

Шишацька філія

Новосанжарська філіяГлобинська філія

Полтавська філія міських е/мереж

Гадяцька філія

Зіньківська філія

Кобеляцька філія

Великокохнівська філія

Миргородська філія

Лохвицька філія

Котелевська філія



1.5. Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «“““‘“““ÏÎËÒÀÂÀÎÁËÅÍÅÐÃÎ»”»

Євген Юрійович ЗАСІМЕНКО,
 голова Правління

У 1976 році закінчив Дніпропетровський 
державний університет за спеціальністю 
«Гідроаеродинаміка». Очолює ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» з березня 2010 року.

Олена Петрівна АНГЕЛОВА, 
заступник голови Правління

У 1982 році закінчила Дніпропетровський 
металургійний інститут за фахом «Промислова 
теплоенергетика». У 1993 році отримала диплом 
за спеціальністю «Економіка і організація 
металургійної промисловості». З травня 2010 року 
обіймає посаду заступника голови Правління.

Юрій Васильович ВИШАР, 
заступник фінансового директора

У 1998 році закінчив Полтавський державний 
сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
«Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з 
бухгалтерського обліку та фінансів». У 2001 році 
отримав диплом за спеціальністю «Облік і аудит», 
кваліфікація «Магістр обліку». З січня 2012 року 
обіймає посаду заступника фінансового директора.

Сергій Іванович МАРТИНЮК, 
фінансовий директор

У 1998 році закінчив Полтавський державний 
сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
«Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з 
бухгалтерського обліку та фінансів». У 1999 році 
отримав диплом за спеціальністю «Облік і аудит», 
кваліфікація «Магістр обліку і аудиту». У 2004 
році отримав ступінь MBA. З березня 2010 року 
обіймає посаду фінансового директора.



1.6. Ïåðñïeêòèâè ðîçâèòêó Òîâàðèñòâà 
íà 2014 ð³ê

Для забезпечення технічного розвитку ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, покращення стану обладнання 
електричних мереж, розширення наявних потужностей та підвищення якості обслуговування споживачів 
Товариство розробило та подало на затвердження Національній комісії, що здійснює державне регулювання 
в сфері енергетики України, пропозиції щодо використання інвестиційної складової тарифів на електроенергію 
у 2014 році. Більшу частину коштів заплановано витратити на розвиток та модернізацію електромереж та 
компанії в цілому.

У 2014 році запланована реконструкція:
•  16,4 км ліній електропередач 6-10 кВ;
•  5,13 км кабельних ліній 10 кВ;
•  59,74 км повітряних ліній 0,4-10 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів; 
•  2-х розподільчих пунктів у містах Кременчук та Полтава;
•  2-х підстанцій 110/10 кВ (ПС «Супрунівка» та ПС «КС Гребінківська»).
Серед масштабних планів – закінчення модернізації ПС 110/35/10 кВ «Карлівка».

Іншими напрямками використання інвестиційних коштів є: 
• заміна застарілих приладів обліку електроенергії (56 776 однофазних, 2 000 трифазних лічильників, 
500 однофазних та 200 трифазних електронних приладів обліку електричної енергії з функцією передачі 
даних, 300 трифазних електронних приладів обліку з можливістю обмеження потужності);
•  встановлення 13 000 виносних приладів обліку електроенергії;
• впровадження АСДТК на 7-ми підстанціях Красногорівської, 5-ти підстанціях Карлівської та 4-ох підстан-
ціях Гадяцької філій;
•  організація системи передачі даних у Карлівській та Красногорівській філіях;
•  придбання комп’ютерної та оргтехніки, автотранспортних засобів.
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На Кременчуцькій ТЕЦ у 2014 році планується виконати модернізацію та реконструкцію основного 
обладнання теплоелектроцентралі. 

Серед заходів, передбачених інвестиційною програмою:
•  відновлення технічних характеристик ТГ ст.№ 2 із реконструкцією пароперепускних труб; 
•  заміна згинів необігрівних труб парових котлів ТГМ-84 ст. №1-4;
•  реконструкція системи регенерації ТГ-3; 
•  реконструкція автоматики пожежогасіння та пожежної сигналізації кабельних споруд та приміщень ГЩК, 
БЩК-1,2,3; 
•  подальша реконструкція обладнання ВРП-150 кВ та пристроїв релейного захисту і автоматики; 
• відновлення технічного стану димових труб відповідно до НТД із модернізацією сигнального 
світлоогородження; 
•  відновлення технічних характеристик схеми контролю температури металу ширмового пароперегрівача 
котла ТГМ-84а ст.№4; 
•  відновлення технічного стану трубопроводу частково зм’якшеної води з заміною ділянки від насосів ХВО 
до деаераторів 1,2 ата в КТЦ; 
•  завершення відновлення проточної частини турбіни ПТ 50-130 з заміною регулюючої ступені РВД; 
• впровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників 
Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Також для подальшої реконструкції Кременчуцької ТЕЦ планується розробити проекти: 
•  заміни РВП-4Б котла ТГМ-84 ст. №4; 
•  будівництва шламонакопичувача №2 на території Кременчуцької ТЕЦ; 
•  реконструкції градирні ст. №3 Кременчуцької ТЕЦ з відновленням пропускної спроможності з витрати 
охолоджуючої води до проектного значення 8000 м3/год; 
•  впровадження системи частотного регулювання мережного електронасосу тепломережі СЕН 4Г ІІ підйому; 
•  ТЕО з реконструкції та модернізації технологічної схеми обробки води на ХВО Кременчуцької ТЕЦ; 
•  заміни робочого електромашинного збуджувача ТГ-1 на систему тиристорного збудження; 
•  II та III етапів реконструкції автоматичної установки пінного пожежогасіння.



2. Âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü

Ïðîöåñó âèãîòîâëåííÿ êåðàì³÷íèõ âèðîá³â ïåðåäóâàëà çàãîò³âëÿ 
ãëèíè, ÿêó êîïàëè ó ì³ñöÿõ ¿¿ çàëÿãàííÿ - ãëèíèùàõ. Ïðèâåçåíèé ìàòåð³àë 
ãîí÷àð³ çñèïàëè çàçâè÷àé àáî íà ïîäâ³ð’¿ ó ñïåö³àëüíî â³äãîðîäæåíå 
ì³ñöå, àáî ó êóòêó õàòè ³ çàëèøàëè «äîçð³âàòè», ïåðåì³øóþ÷è ÷àñ â³ä 
÷àñó ëîïàòîþ òà ïîëèâàþ÷è âîäîþ. Ïîò³ì ãëèíó çáèâàëè ñïåö³àëüíèì 
ìîëîòîì, ùîá çðîáèòè ¿¿ ì³ëêîþ é âèëó÷èòè äîì³øêè. 

Ñüîãîäí³ â Îï³øí³ êåðàì³êó âèãîòîâëÿþòü ³ç ì³ñöåâîãî âèäó ãëèíè. 
Âîíà ìàåº ñ³ðóâàòèé êîë³ð, à ïðè âèïàëþâàíí³ íàáóâàºå ñâ³òëî-æîâòîãî 
â³äò³íêó. 

Êåðàì³êà ïðîõîäèòü 40-äåííèé öèêë âèãîòîâëåííÿ. Ñïî÷àòêó 
ãëèíó çàì³øóþòü íà ñïåö³àëüíîìó îáëàäíàíí³. Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ äí³â 
ìàéñòåð íà ãîí÷àðíîìó êðóç³ ïî÷èíàºå ôîðìóâàòè âèð³á. Äåÿê³ äð³áí³ 
ïðèñòàâí³ ÷àñòèíè - ðó÷êè, íîñèêè, ï³äñòàâêè - â³äòèñêóþòüñÿ â ã³ïñîâèõ 
ôîðìàõ, à âæå ïîò³ì ïðèêð³ïëþþòüñÿ ð³äêîþ ãëèíîþ. Ï³ñëÿ ë³ïëåííÿ 
âèð³á òèæäåíü ñîõíå â ïðèðîäíèõ óìîâàõ, áåç äîäàòêîâèõ ï³ä³ãð³â³â ³ 
âåíòèëÿö³é. Ïîò³ì âèïàëþåºòüñÿ ó ïå÷³ ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä 850 äî 
900о°C, ï³ñëÿ ÷îãî éîãî ãëàçóðóþòü àáî ðîçìàëüîâóþòü, ³ ùå ðàç 
âèïàëþþòü ïðè òàê³é æå òåìïåðàòóð³. 



2.1. Ïåðåäà÷à åëåêòðîåíåðã³¿ 
åëåêòðîìåðåæàìè Òîâàðèñòâà

Якісне постачання споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електричної енергії – основний напрямок 
роботи Товариства. Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання параметрів 
роботи електромереж на належному рівні – основа для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі 
споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства.

Протягом 2013 року до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшло 5 млрд 650 млн кВт.год. 
електроенергії. Загальний корисний відпуск електричної енергії склав 5 млрд 150 млн кВт.год., в т.ч. власним 
споживачам – 2 млрд 606 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат енергії при її транспортуванні мережами 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становив 468,6 млн кВт.год.

Найвищий рівень споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми 
усІма споживачами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» був зафіксований 15 січня 2013 року (883 МВт).

Максимальне навантаження в електромережах підприємства у 2013 році
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2.2 Ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
ñïîæèâà÷àì

У 2013 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 2 млрд 606 млн кВт.год. 
електроенергії на загальну суму 2 034 953 тис. грн. Рівень розрахунків споживачів електроенергії з 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 97,7 %. 

Загальне споживання електричної енергії споживачами області у 2013 році, порівняно з минулим, 
збільшилось на 107 млн кВт.год., або на 4,3 %. Переважно це відбулось за рахунок збільшення використання 
електроенергії споживачами промислової групи – на 43,4 млн кВт.год., або на 7 %, та населенням – на 41,4 млн 
кВт.год., або на 4,2 %.

Борг споживачів за спожиту електричну енергію перед ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 2013 року 
зріс на 46,9 млн грн. Це сталося за рахунок несплати за отриману послугу споживачами житлово-комунальної 
групи, а саме: КП ПОР «Полтававодоканал» заборгувало 26,7 млн грн, КП «Кременчукводоканал» – 
18,4 млн грн, КП «Лубниводоканал» – 0,9 млн грн, ОКВПВКГ «Миргородводоканал» – 1,1 млн грн.

У 2013 році працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено 
3 497 рейдів для виявлення порушень Правил користування електричною енергією. За результатами рейдової 
роботи зафіксовано 10 млн кВт.год. недооблікованої електричної енергії на суму 4,6 млн грн. 

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів

Групи споживачів
2013 рік

т.кВт.год. %

Промислові (більше 750 кВА) 622 389 23,9

Промислові (до 750 кВА) 197 631 7,6

Міський електротранспорт 13 866 0,5

Непромислові споживачі 498 743 19,1

Виробничі сільгоспспоживачі 153 399 5,9

Населення 1 068 017 41 

Населені пункти 51 930 2

ВСЬОГО: 2 605 975 100



2.3. Ïåðåäà÷à òà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Протягом 2013 року споживачам відпущено 1,4 млн Гкал теплової енергії на загальну 
суму 709 млн 84 тис. грн, з яких сплачено споживачами 671 млн 801 тис. грн, що складає 94,7% від вартості 
відпущеної теплоенергії. Заборгованість на 01.01.2014 р. склала 278 млн 99 тис. грн, що на 37,3 млн грн
 (15,5 %) більше, ніж у 2012 році.

Збільшення заборгованості сталося за рахунок несплати споживачами промислової групи (АТ «Укртатнафта» 
– на 28,6 млн грн), населенням – на 2,3 млн грн та через недоотримання коштів за надані послуги пільговим 
категоріям споживачів – на 17,9 млн грн. При цьому установи та організації, що фінансуються з місцевого 
бюджету, зменшили свій борг на 10,7 млн грн. 

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів

Групи споживачів
2013 рік

т. Гкал %

Промисловість 715 50,4

Житлокомунгосп: 677 47,7

населення 604 42,6

державний бюджет 20 1,4

місцевий бюджет 50 3,5

інші 3 0,2

Інші споживачі 27 1,9

ВСЬОГО: 1 419 100
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2.4. Âèðîáíèöòâî åëåêòðî- òà òåïëîåíåðã³¿
Власне виробництво енергії здійснюється на Кременчуцькій ТЕЦ, яка працює в режимі комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії. Теплоелектроцентраль забезпечує потреби споживачів Полтавської 
області в електроенергії майже на 20%. Теплова енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається 
промисловими підприємствами, закладами соціальної сфери та населенням міста Кременчука.

У 2013 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 934,862 млн кВт.год. електричної енергії та 1,643 млн 
Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали
318,2 г/кВт.год. та 151,9 кг/Гкал.

2.5. Ðåêîíñòðóêö³ÿ, áóä³âíèöòâî 
åëåêòðè÷íèõ òà òåïëîâèõ ìåðåæ, ³íøîãî 
òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ

2.5.1. Ðîçâèòîê, ìîäåðí³çàö³ÿ òà áóä³âíèöòâî åëåêòðè÷íèõ 
ìåðåæ

У 2013 році завершився наймасштабніший проект – будівництво нової закритої підстанції 110/6 кВ 
«Полтава-місто». Зокрема, змонтовані 2 трансформатори по 40 МВА, комплектний розподільчий пристрій 
110 кВ з елегазовою ізоляцією (КРУЕ-110 кВ), живлення якого вперше в області здійснено кабельними вставками 
110 кВ, які виготовлено зі зшитого поліетилену. Також змонтовано сучасні пристрої релейного захисту та 
автоматики на мікропроцесорній апаратурі, збудований закритий розподільчий пристрій, загальнопідстанційний 
пункт керування. Завдяки цьому значно підвищилася надійність постачання електроенергії, розширилися 
технічні можливості для приєднання нових електроустановок. 

Також закінчена реконструкція підстанції 150/35/6 кВ «Власівка» із заміною силових трансформаторів 15 і 
16 МВА на трансформатори 2х25 МВА, реконструкцією ВРУ-150 і 35 кВ та будівництвом нового ОПУ. Проведена 
заміна фізично зношених силових трансформаторів на підстанціях 110 кВ «Чутове», «Диканька», «Дубенки», 
трансформатора 1Т на ПС-150 кВ «Крюків» та силових трансформаторів 35 кВ 2х10 МВА на ПС «ППФ». Були 
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замінені силові трансформатори 2х20 МВА на 2х25 МВА із заміною ВД і КЗ-110 кВ на елегазові вимикачі на 
ПС 110/6 кВ «Турбозавод». Проведена також заміна силових трансформаторів на ПС 110/10 кВ «Супрунівка» 
на трансформатори по 40 МВА з реконструкцією ЗРУ-10 кВ. 

Крім того, завершена реконструкція підстанцій 110 кВ «Шпортівка» і «М.Перещепино» із заміною аварійно 
небезпечних вимикачів ВМТ-110 кВ на елегазові. Виконані роботи першого етапу реконструкції ВРУ-110 кВ 
ПС 110/35/10 кВ «Карлівка».

У 201З році реконструйовано 137,93 км повітряних ліній 0,4-10 кВ та 5,53 км кабельних ліній 0,4-10 кВ у 
різних районах Полтавської області. Виконано реконструкцію переходу ПЛ-150 кВ «Крем ГЕС – Крем ТЕЦ» 
через річку Дніпро. 

Минулого року проводилася телемеханізація Машівської та Гадяцької філій, збудовано та 
введено в експлуатацію радіовежу на ПС «Божкове» та два інтервали радіорелейних ліній зв’язку:
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - ПС «Божкове»; ПС «Божкове» – Чутівська філія. Введено в дію системи 
передавання даних в Машівській та Гадяцькій філіях. Проведена заміна застарілих диспетчерських щитів на 
нові у Хорольській і Чорнухинській філіях.

Заміна морально застарілого та фізично зношеного устаткування на сучасне, 
технічно досконале у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013 році

Найменування заходів Од. виміру К-сть

Заміна вводів 110-150 кВ шт. 14

Реконструкція ВРП-110-150 кВ з впровадженням елегазових вимикачів шт. 12

Реконструкція ВРП-35 кВ з впровадженням вакуумних вимикачів шт. 7

Впровадження вакуумних вимикачів 10 кВ од. 96

Впровадження щитів постійного струму типу ШОТ-01 од. 5

Впровадження панелей ЦС на постійному оперативному струмі од. 12

Впровадження мікропроцесорних пристроїв РЗА типу MICOM, УЗА-10В, МРЗС, РЗЛ-01.02, 

PREMKO
од. 197

Введення в дію системи керування та отримання даних "Scada"  філія 2

Заміна застарілих диспетчерських щитів на нові типу S2000  (Хорол, Чорнухи) од. 2

Заміна силових  трансформаторів 35 кВ од. 2

Заміна силових трансформаторів 110-150 кВ шт. 8

Телемеханізація філій од. 2

Обсяги ремонтних робіт в електричних мережах у 2013 році

Відремонтовані об'єкти
Од. 

виміру
К-сть

ПЛ-35-150 кВ км 503,4

ПЛ-0,4-10 кВ км 4282,4

ТП-РП-6-10 кВ шт. 2066

Силові трансформатори 6-10 кВ шт. 256

Вимикачі 35-150 кВ шт. 94

Вимикачі 6-10 кВ шт. 284

Підстанції 35-150 кВ од. 34

2.5.2. Ðåìîíòè òåïëîâèõ ìåðåæ
Протягом 2013 року перекладено 408,25 м труб магістральних теплопроводів. Після проведення гідравлічних 

випробувань на магістральних теплових мережах було виявлено та усунено 15 свищів. Виконано ремонт ГРП 
та газопроводів котельні, а також ПСЕНів ПНС № 1,2,3,4; теплової ізоляції трубопроводів тепломереж (730 м). 
Загальні витрати на проведення ремонту обладнання району теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ становили 
8 906,33 тис. грн.

На ремонт розподільчих тепломереж Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» минулого року було 
використано 6 255,6 тис. грн. Упродовж року замінено 2 285,3 м мереж центрального опалення та гарячого 
водопостачання (у двотрубному вимірі), де також замінено 71 одиниця запірної арматури, виконані ізоляційні 
роботи на 1 089,9 м труб. На центральних теплопунктах та насосних станціях відремонтовано 386 водопідігрівачів. 
За участі підрядних організацій після проведених ремонтів тепломереж на відновлення асфальтного покриття 
використано 334 тис. грн та на ремонти покрівель центральних теплопунктів – 109,2 тис. грн.

2.5.3. Ðåìîíòè òà ìîäåðí³çàö³ÿ îáëàäíàííÿ 
Êðåìåí÷óöüêî¿ ÒÅÖ

Обсяг виконаних ремонтних та реконструктивних робіт Кременчуцької ТЕЦ у 2013 році склав 
65,017 млн грн, в тому числі реконструкція і модернізація – 13,85 млн грн. Згідно з інвестиційною програмою 
Кременчуцької ТЕЦ на 2013 рік за рахунок тарифів, затверджених Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, фактичне виконання становить 341 тис. грн з ПДВ, що складає 
100% від плану. Виконано роботи з заміни згинів необігрівних труб котлоагрегатів ТГМ-84 № 1–4. 
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2.6. Îáñÿãè òåõíîëîã³÷íîãî ïðèºåäíàííÿ 
äî åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ

Політика в галузі взаємодії зі споживачами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» полягає в забезпеченні 
клієнтоорієнтовного підходу при здійсненні діяльності. Цей підхід реалізується за допомогою створення і 
функціонування системи якісного централізованого обслуговування споживачів.

Для впорядкування приєднання споживачів до електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у структурі 
підприємства наприкінці 2007 року був створений відділ з приєднання електроустановок споживачів. Спеціалісти 
відділу та відповідні фахівці у районних філіях забезпечують опрацювання заяв споживачів, надають відповідні 
консультації та проводять оформлення документів, координують роботу інших відділів та служб підприємства, 
здійснюють контроль за виконанням договорів про приєднання.

Обсяги приєднання до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Приєднано всього:
у тому числі:

Фізичних осіб Юридичних осіб

Кількість
Загальна 

потужність, кВт
Кількість

Загальна 

потужність, кВт
Кількість

Загальна 

потужність, кВт

Споживачів 881 21 158,99 507 3 611,36 374 17 547,63

Також за рахунок фінансових коштів, передбачених у тарифі на передачу теплової енергії, виконано заміну 
ділянки тепломережі №1 та ремонт теплової ізоляції тепломереж. Освоєно коштів на суму 5 779,6 тис. грн.

У 2013 році виконано капітальний ремонт котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 2 та турбогенераторів ПТ-50/130 
ст.№ 1 та Р-50/130 № 3; середній ремонт котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 3; поточний ремонт котлоагрегатів 
ст. № 1, 4, 5, 6 та турбогенераторів ст. № 2, 4.

У теплових мережах Кременчуцької ТЕЦ замінено 372 м труб, виконано ремонт теплової ізоляції 80 м 
трубопроводів.

2.7. Óïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é 
òà îáëàäíàííÿ 

Протягом 2013 року фахівцями департаменту інформаційних технологій було впроваджено 
систему керування виробництвом у шести філіях компанії: 
•  Гребінківській,
•  Оржицькій;
•  Пирятинській;
•  Лохвицькій;
•  Решетилівській;
•  Чорнухинській.

Фахівцями департаменту інформаційних технологій розроблено та впроваджено функціонал «Облік та 
обробка інформації бази даних побутових споживачів на планшетних комп’ютерах» у вигляді окремої програми 
на ОС Android. Функціонал успішно застосовується в роботі рейдових бригад філій. На даний час програма не 
має аналогів застосування в інших енергокомпаніях.

Зручність надання оперативної і деталізованої інформації про стан рахунків за електроенергію конкретних 
споживачів збільшує ефективність зняття контрольних показів приладів обліку, проведення рейдових заходів, 
що в свою чергу надає можливість в актах про порушення вказувати фактичні дані з договорів про користування 
електричною енергією (отримані з актуальної бази даних), що зменшує ненавмисні помилки під час оформлення 
даних актів. 

За кошти інвестиційної програми 2013 року було придбано 26 багатофункціональних пристроїв формату 
А3 з мережевим інтерфейсом і 65 багатофункціональних пристроїв формату А4, які встановлені у філіях та на 
базовому офісі компанії.
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Ðîçâèòîê ñèñòåìè çâ’ÿçêó ³ òåëåêîìóí³êàö³¿
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» сьогодні – це сукупність електропідстанцій, ліній електропередач, розподільчих 

мереж, засобів релейного захисту та електроавтоматики, обладнання диспетчерсько-технологічного зв’язку, 
вимірювальних та облікових пристроїв. Робота Товариства спрямована на надійну, безпечну і безаварійну 
експлуатацію енергоустаткування, систем контролю, диспетчерське управління енерговиробництвом, 
дотримання підприємством встановлених режимів споживання електричної енергії.

Оперативне керування персоналом, дистанційне керування обладнанням електропідстанцій та розподільчих 
пунктів, вимірювання та збір даних про стан обладнання, характер та місце пошкодження ліній електропередач, 
кількість спожитої електроенергії, організація власної локально-обчислювальної мережі потребує наявності 
сучасних каналів зв’язку корпоративної мережі передачі інформації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

У 2013 році завершене будівництво резервних напрямків корпоративної мережі підприємства. З цією метою 
збудована радіовежа на ПС «Божкове» висотою 60 метрів.

Були змонтовані та введені в експлуатацію два інтервали радіорелейних ліній зв’язку: 
• Чутівська філія – ПС «Божкове»; 
• ПС «Божкове» – ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Виконані роботи з оснащення підстанцій та організації каналів передавання інформації між філією 
та підстанціями в Машівському та Гадяцькому підрозділах з метою передачі даних комерційного обліку, 
технологічної інформації та керування енергообладнанням на базі радіомодемів MDS.

2.8 Ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ 
ñïîæèâà÷³â Òîâàðèñòâà

Протягом 2013 року продовжував свою роботу Центр обслуговування споживачів
 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Організація роботи з відвідувачами здійснювалася:
•  на особистому прийомі;
•  за телефоном;
•  відповідями на письмові звернення;
•  електронною поштою.

За звітний рік 72 160 користувачів електроенергії особисто відвідали Центр обслуговування споживачів, 
де безкоштовно отримали необхідні їм консультації. Зокрема, 12 102 побутових споживачі уклали договори на 
користування електроенергією, 44 624 отримали нові розрахункові книжки для ведення контролю сплати за 
спожиту електроенергію.

Фахівці ЦОСу у 2013 році за телефоном надали консультації 58 800 споживачам, приймаючи близько 4 900 
дзвінків щомісяця. 

Найбільше користувачів електроенергії цікавили такі питання:
•  стан розрахунків за спожиту електроенергію;
•  надання довідкової інформації (покази лічильників) для внесення до бази даних;
•  діючі тарифи та розрахунковий період оплати за використану електроенергію;
•  договірні відносини між постачальником і споживачем;
•  категорії пільг на користування електроенергією та порядок їхнього оформлення;
•  відповідальність за збереження приладів обліку і пломб на них;
•  порядок тимчасового використання електроенергії без приладу обліку;
•  порядок відключення електричної енергії за несплату;
•  порядок погашення заборгованості за використану електроенергію;
•  права та обов’язки енергопостачальника та споживача;
•  відповідальність споживача за порушення Правил користування електроенергією;
•  порядок переоформлення особового рахунка у випадку зміни власника (наймача).



3. Ïåðñîíàë òà ñîö³àëüíà 
ïîë³òèêà

Îï³øíåíñüêó êåðàì³êó ïåðåâàæíî ðîçïèñóþòü îðíàìåíòîì ç êâ³ò³â, 
ãðîí âèíîãðàäó, êîëîñê³â, ã³ëîê ³ç õàðàêòåðíèì ïîººåäíàííÿì êîëüîð³â: 
ñèíüîãî, æîâòîãî, ÷åðâîíîãî. Â³çåðóíîê ôîðìóººåòüñÿ ç íåñêëàäíèõ 
ãåîìåòðè÷íèõ ìîòèâ³â, áåç ð³çêèõ ëàìàíèõ ë³í³é. 

Ðîçïèñóþòü âèðîáè òðàäèö³éíî æ³íêè. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü 
êîëüîðîâ³ àíãîáè. Âèðîáè, ñôîðìîâàí³ íà ãîí÷àðíîìó êðóç³, ñïåðøó 
ïîëèâàþòü ð³äêîþ êîëüîðîâîþ ãëèíîþ, ÿêà ñòâîðþººå ð³âíîì³ðíèé òîí. 
Ï³ñëÿ äðóãî¿ ïðîñóøêè ¿õ ðîçïèñóþòü çà äîïîìîãîþ ãðóø³ ç ñîëîìèíêîþ 
íà ê³íö³. Ìàéñòðèíÿ ñòàâèòü âèð³á íà ãîí÷àðíèé êðóã ³, îáåðòàþ÷è, 
íàíîñèòü ë³í³¿. Ïîò³ì, òðèìàþ÷è âèð³á íà êîë³íàõ, ìàëþºå â³çåðóíîê, 
ïî÷èíàþ÷è ç íàéá³ëüøèõ åëåìåíò³â, ÿê³ åº îïîðîþ âñ³åº¿ êîìïîçèö³¿. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ íàíåñåííÿ êîíòóðíîãî ìàëþíêà, éîãî ðîçôàðáîâóþòü. 

Äëÿ ðîçïèñó ìèñîê çàñòîñîâóþòü îðèã³íàëüíó òåõí³êó - «ôëÿíäð³âêó» 
(íàíåñåííÿ êîëüîð³â íà ïîñóä ç ïîäàëüøèì ¿õ ðîçòÿãóâàííÿì ñïåö³àëüíèì 
äðîòÿíèì ãà÷êîì). Âèð³á çàíóðþþòü ó ÷åðâîíó ãëèíó, ñòàâëÿòü íà 
ãîí÷àðíèé êðóã ³ ïî÷èíàþòü ðîçïèñóâàòè. Ë³í³¿ «ðîçòÿãóþòü» ì³äíèì ãà÷êîì. 
Ôàðáà òîíêèìè ë³í³ÿìè âõîäèòü îäíà â îäíó, ñòâîðþþ÷è â³çåðóíêè. 
Öÿ òåõí³êà ïîòðåáóåº øâèäêîñò³, óâàæíîñò³, àäæå âèïðàâëåííÿ òóò 
íåìîæëèâ³. 

Ñâèùèêè ðîçïèñóþòü òàê ñàìî, ÿê ³ ïîñóä, ò³ëüêè á³ëüø äð³áíèì ³ 
ïðîñòèì îðíàìåíòîì.



3.1. Ñòðóêòóðà ³ â³äîìîñò³ ïðî ðóõ 
ïåðñîíàëó

Рівень конкурентоспроможності будь-якої компанії все більшою мірою визначається якістю професійних 
кадрів. Інвестиції в так званий «людський капітал» є стратегічним і найбільш надійним вкладенням. 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» докладає максимум зусиль для формування комплексної системи мотивації 
та професійного розвитку співробітників і зміцнення корпоративної культури. Одним з головних завдань, 
що стоять перед Товариством, і ключовим напрямком кадрової політики є підтримка трудового потенціалу 
колективу компанії.

У структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом на 31 грудня 2013 року працювали 
5 760 осіб, у тому числі керівників - 649, професіоналів та фахівців - 1 358, службовців - 197, робітників - 
3 556 осіб. 

Склад співробітників компанії характеризується високим кваліфікаційним рівнем. Повну вищу освіту мають 
2 090 працівників, неповну та базову вищу освіту – 2 472 співробітники Товариства.

З числа загальної кількості працівників 731 особа становить персонал Кременчуцької ТЕЦ, 5 029 - персонал, 
обслуговуючий електричні та теплові мережі.

Протягом 2013 року на роботу до Товариства прийнято 431 співробітник, звільнилося 416 осіб. Плинність 
кадрів підприємства минулого року становила 4,5 %. Почали працювати у компанії 27 молодих фахівців після 
закінчення вищих навчальних закладів, 4 спеціалісти працевлаштовані після закінчення професійно-технічних 
навчальних закладів. 152 співробітники Товариства продовжують навчання у вищих та середньо-спеціальних 
навчальних закладах. 
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3.2. Îïëàòà ïðàö³ ïåðñîíàëó
Гарантія достойних доходів працівників компанії – одна із стратегічних цілей Товариства. У 2013 році 

керівництво підприємства слідувало зваженій політиці в організації оплати праці та матеріального заохочення 
працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та відповідно до Законів України «Про оплату праці», 
«Про оподаткування прибутку підприємства».

Протягом 2013 року на підприємстві посадові оклади працівникам компанії підвищувалися один раз, 
з 1 квітня 2013 року – на 15 %.  

У Товаристві створена ефективна система моральної та матеріальної мотивації колективу. Преміювання 
персоналу Кременчуцької ТЕЦ здійснюється за виконання планових показників, що забезпечують безперебійне 
виробництво теплової та електричної енергії, і досягнення економії питомих витрат умовного палива на 
виробництво електроенергії.

Персоналу філій за умови 100% оплати за відпущену електроенергію преміювання здійснюється за 
виконання планового завдання фактичних ТВЕ (технологічних втрат електроенергії), з урахуванням ступеня 
наближення фактичного виконання ТВЕ до нормативного завдання та з урахуванням підсумків загального 
рейтингу районних підрозділів залежно від зайнятого у ньому місця (рейтинг охоплює майже 40 основних 
показників виробничої діяльності).

Апарату управління, виробничих служб премія нараховується за виконання нормативного завдання ТВЕ по 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та з урахуванням виконання виробничих показників у цілому по компанії.

Крім цього, персонал отримує премії відповідно до чинних Положень за виконання додаткових робіт та послуг 
стороннім юридичним та фізичним особам, за інтенсивність праці при виконанні більше, ніж на 100%, завдань, 
визначених за затвердженими нормами часу, за виявлення порушень Правил користування електричною та 
тепловою енергією.

Завдяки цьому середня заробітна плата персоналу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013 році збільшилася 
майже на 19%, з  4 000 грн – до 4 747 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам Товариства 
відсутня.
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Інформація про кількісний склад персоналу, працюючого у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
та оплату його праці в 2013 році

Показники К-сть

I. Середньоспискова чисельність штатного персоналу чол.

1.  Кременчуцька ТЕЦ:  

Всього персоналу 711

в т.ч. персонал основної діяльності 694

з нього: робітники 484

керівники, спеціалісти, службовці 210

2. Електромережі:  

Всього персоналу 4894

в т.ч. персонал основної діяльності 4875

з нього: робітники 3121

керівники, спеціалісти, службовці 1754

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:  

Всього персоналу 5605

в т.ч. персонал основної діяльності 5569

з нього: робітники 3605

керівники, спеціалісти, службовці 1964

ІІ. Фонд оплати праці тис. грн

1.  Кременчуцька ТЕЦ:  

Всього персоналу 41843,2

в т.ч. персонал основної діяльності 41228,1

з нього: робітники 25359,6

керівники, спеціалісти, службовці 15868,5

2. Електромережі:  

Всього персоналу 278929,7

в т.ч. персонал основної діяльності 278063,0

з нього: робітники 144562,9

керівники, спеціалісти, службовці 133500,1

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:  

Всього персоналу 320772,9

в т.ч. персонал основної діяльності 319291,1

з нього: робітники 169922,5

керівники, спеціалісти, службовці 149368,6

III.  Середньомісячна зарплата персоналу грн

1.  Кременчуцька ТЕЦ:  

Всього персоналу 4903

в т.ч. персонал основної діяльності 4951

з нього: робітники 4366

керівники, спеціалісти, службовці 6297

2.  Електромережі:  

Всього персоналу 4724

в т.ч. персонал основної діяльності 4753

з нього: робітники 3860

керівники, спеціалісти, службовці 6343

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:  

Всього персоналу 4747

в т.ч. персонал основної діяльності 4778

з нього: робітники 3928

керівники, спеціалісти, службовці 6338
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3.3. Îõîðîíà ïðàö³ ïåðñîíàëó
У Товаристві діє Положення «Система управління охороною праці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке 

розроблене відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001:2007. На основі нього підготовлені та введені «Порядок 
організації та проведення роботи з працівниками з питань охорони праці, технології робіт, пожежної безпеки в 
структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», «Положення про порядок організації та проведення Дня 
охорони праці в структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», «Порядок роботи штабу з охорони праці 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», «Положення про відривні талони–попередження в посвідченнях про перевірку 
знань працівників структурних підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», «Положення про Особливі умови 
організації безпечного виконання робіт в електроустановках ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», «Ідентифікація 
ризиків та визначення небезпек».

Протягом 2013 року виконувалися організаційні та технічні заходи, заплановані програмою Товариства 
щодо зниження ризиків у галузі професійної безпеки і здоров’я, затвердженою наказом № 285 Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України від 30.05.2013 року. 

Минулого року в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» сталося п’ять нещасних випадків на виробництві. Заходи 
щодо усунення їх причин в майбутньому виконані в повному обсязі в терміни, затверджені актами про нещасні 
випадки.

Інформація про травматизм

Кількість випадків
виробничого 
травматизму

Кількість випадків, 
непов’язаних з 
виробництвом

Кількість випадків 
невиробничого 

травматизму

Кількість випадків 
професійних 
захворювань

К-сть випадків 
травмування сторонніх 

осіб на обладнанні 
підприємства

всього
з них 

смертельних
всього

з них 
смертельних

всього
з них 

смертельних
всього

з них 
смертельних

всього
з них 

смертельних

5 0 2 1 372 1 0 0 0 0

Згідно з наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.04.2013 №174 та 
від 10.09.2013 №659 на підприємстві вводилися Особливі умови організації безпечного виконання робіт в 
електроустановках.

Для організації безпечного виконання робіт персонал підприємства щорічно забезпечується необхідними 
засобами захисту.

Стан фінансування заходів і засобів з охорони праці

Сума коштів, перерахована у 2013 році до 

Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань України

Витрати на 

охорону праці за 

2013 рік (фактично)

Фонд оплати 

праці за 2012 рік
Відсоток витрат 

на охорону праці 

від фонду оплати 

праці за 2012 рік

тис. грн тис. грн тис. грн %

* 2 504,24 269 359,8 0,93
* – відрахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України окремо не проводяться, вони входять до складу єдиного соціального внеску (ЄСВ). Інформацію по ЄСВ бухгалтерія 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не надає.

Витрати на охорону праці

Статті витрат
(фактично)

Сума коштів, тис. 
грн

% від загальної суми 
витрат на охорону праці

Приведення основних фондів у відповідність до вимог 
нормативних актів з охорони праці

15,25 0,61

Усунення впливу на працівників небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів

1,8 0,07

Проведення цільового навчання з охорони праці 151,22 6,04

Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, 
засобами індивідуального захисту

1 819,6 72,66

Надання працівникам спеціального харчування 136,44 5,45

Проведення медичних оглядів 324,67 12,96

Забезпечення роботи кабінетів з охорони праці 6,0 0,24

Забезпечення працюючих нормативно-правовими 
документами з охорони праці

1,2 0,05

Заходи з попередження травматизму серед населення 48,06 1,92

Всього: 2 504,24 100
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Сума коштів, спрямованих у 2013 році на отримання дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки

Назва робіт Сума коштів, грн

Роботи в колодязях, траншеях, котлованах; земляні роботи, що 
виконуються в зоні розташування підземних комунікацій

6 606,72

Роботи на вантажопідіймальних кранах, підйомниках 7 742,26

Всього: 14 348,98

Згідно з наказом №154 від 11.04.2013 р., період з 22 по 26 квітня на підприємстві був оголошений Тижнем 
охорони праці за тематикою «Запобігання професійним захворюванням». У структурних підрозділах та філіях 
Товариства проведена відповідна робота, спрямована на усунення або досягнення мінімально можливого рівня 
виробничих ризиків, формування свідомого ставлення працівників до безпечного виконання робіт. Службою 
охорони праці розроблено для персоналу довідковий матеріал з визначення ризиків при виконанні робіт 
«Оцінка ризиків. Самоконтроль». Після завершення Тижня охорони праці організаційний комітет компанії підвів 
підсумки роботи.

Представники Товариства постійно беруть участь у галузевих науково-практичних конференціях, нарадах-
семінарах, круглих столах, виставках-презентаціях з питань охорони праці та культури виробництва.

У 2013 році 1 100 керівників та спеціалістів Товариства пройшли перевірку знань з питань охорони праці, 
технології робіт та пожежної безпеки з обов’язковим використанням програмного забезпечення «Аспект». 
Протягом року проведена оцінка ділових якостей персоналу, а саме: начальників груп підстанцій, начальників 
абонентських груп, майстрів абонентських груп, старших інспекторів енергозбуту.

Медичні огляди персоналу підприємства проведені у встановлені терміни. Рекомендації медичних комісій 
виконані в повному обсязі. Згідно з Положенням про порядок організації та проведення Дня охорони праці 
в структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в другий четвер кожного місяця проводиться День 
охорони праці. У 16 філіях компанії є навчально-тренувальні полігони, які утримуються в належному стані. 
Огляд обладнання проводиться постійно. Минулого року поновлено 6 162 плакати «Обережно, електрична 
напруга!» та 858 плакатів «Стій! Напруга!», також безперервно поновлялися написи на електричному обладнанні 
підприємства.

У компанії діє «Порядок нарахування щомісячної надбавки до посадового окладу працівників 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що є механізмом економічного стимулювання персоналу підприємства щодо 
дотримання вимог з охорони праці. У травні 2013 року традиційно були проведені змагання між бригадами 
розподільчих електричних мереж Товариства з заохоченням кращих бригад.

3.4. Íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
ïðàö³âíèê³â. Ðîáîòà ç êàäðîâèì ðåçåðâîì 

З метою підвищення кваліфікації в 2013 році з тривалим відривом від виробництва:
•  191 особа пройшла курси підвищення кваліфікації у навчальних закладах різних типів за договорами, 
•  18 осіб прийняли участь у семінарських заняттях,
•  13 осіб прийняли участь у конференціях.
Завдяки короткостроковому навчанню безпосередньо на виробництві підвищили кваліфікаційний рівень 

95 осіб, із них 13 осіб підвищили категорію, 26 осіб – кваліфікаційну групу або розряд з оплати праці.

Уперше прийняті на роботу, переведені або призначені на інші посади працівники (первинна 
професійна підготовка та перепідготовка кадрів на виробництві) пройшли навчання:
•  352 особи – за індивідуальною формою, 
•  54 особи – перепідготовку новим професіям за курсовою формою.

У навчальних закладах різних типів за договорами 20 осіб пройшли перепідготовку кадрів, 12 осіб навчено 
новим професіям керівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. 

У 2013 році пройшли професійне навчання в Навчально-курсовому центрі 451 особа. Курси підвищення 
кваліфікації відвідали 356 осіб, із них: 133 – професіонали та фахівці, 223 – робітники. Курси підготовки новим 
(суміжним) професіям пройшли 95 осіб, із них: 12 – професіонали та фахівці, 83 – робітники. У 2013 році всього 
пройшли перевірку знань у програмі «Аспект» 391 працівник.

Системою виробничо-технічного навчання без відриву від виробництва було охоплено 3 284 особи, в тому 
числі: 448 керівників і спеціалістів та 2 936 робітників.

Для запобігання травматизму сторонніх осіб на електрообладнанні підприємства протягом року в 
засобах масової інформації 143 рази оприлюднювалися звернення до населення. Також з метою пропаганди 
електробезпеки у побуті використовувалися абонентські книжки з оплати за електроенергію, на сторінках яких 
розміщувалися пам’ятки про небезпеку електричного струму. Також для попередження дитячого травматизму 
в електроустановках компанії була розроблена брошура «Про небезпеку електрообладнання треба пам’ятати», 
яка вийшла друком в кількості 37 500 екземплярів та розповсюджена у навчальних закладах області. 
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У березні були проведені теоретичні та практичні заняття із монтажу кабельних муфт для кабелів з ізоляцією 
із зшитого поліетилену за участю представників ТОВ «ТФ-К».

У березні та листопаді відбулися семінарські заняття для начальників, заступників начальників (головних 
інженерів) філій з передачі електроенергії та керівників виробничо-технічних груп філій районних підрозділів 
компанії.

У травні було проведено оцінювання ділових якостей начальників абонентських груп філій, майстрів груп з 
експлуатації приладів обліку. 

У червні проведений семінар-презентація на тему «Електрообладнання для електричних мереж напругою 
0,4-110 кВ» за участю ТОВ «Електросвіт», в якому прийняли участь працівники виробничо-технічного відділу, 
служби підстанцій 35 кВ і вище, служби релейного захисту і електроавтоматики та служби розподільчих 
електромереж.

У червні проведений семінар-презентація на тему «Електрообладнання для електричних мереж напругою 
0,4-110 кВ» за участю ТОВ «СІКАМ Україна», в якому прийняли участь працівники виробничо-технічного відділу, 
служби підстанцій 35 кВ і вище, служби розподільчих електромереж, заступники з передачі електричної енергії 
Полтавської філії міських електромереж та Полтавської філії районних електромереж.

У липні на базі Навчально-курсового центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було проведено оцінювання 
ділових якостей начальників груп підстанцій 35 кВ та вище і начальників інспекції та старших інспекторів 
інспекцій філій.

У грудні на території Миргородської філії відбулися семінарські заняття для начальників філій Товариства.

Ðîáîòà ç êàäðîâèì ðåçåðâîì
У компанії триває систематична та цілеспрямована робота зі створення та розвитку резерву кадрів для 

заміщення вакантних керівних посад. Постійно діє та поновлюється кадровий резерв на керівні посади 
начальників структурних підрозділів. На 2013 рік було поновлено резерв на посади начальників філій, 
заступників та головних інженерів у кількості 100 осіб, а також резерв на посади начальників служб та відділів 
у кількості 76 осіб. Протягом 2013 року із кадрового резерву на посаду начальника структурного підрозділу 
висунуто 3 особи.

Підвищення кваліфікації спеціалістів, зарахованих до кадрового резерву, проводилось в Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства, ВСО «Вінницяелектротехнологія», Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості України, Львівському Регіональному НТСЕ України, ПАТ «Укргідроенерго» 
(Київська область), ДП «Східний експертнотехнічний центр», НМЦ цивільного захисту у місті Полтава, 
УЦ ПАТ «Київенерго», Центрі банківських інформацій «ЦЕБІТ», ДП «Науково-технічному учбово-консультаційному 
центрі» (м. Київ), ТОВ «ІМС-України».

Із зарахованих до кадрового резерву підвищили кваліфікацію 23 особи. Резервісти проходили стажування 
на посадах, заміняючи керівників, які перебували у щорічних відпустках, відрядженнях та на час їх хвороби.

3.5. Ñîö³àëüí³ çàõîäè ó
ÏÀÒ «“““‘“““ÏÎËÒÀÂÀÎÁËÅÍÅÐÃÎ»”»

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» турбується про здоров’я своїх співробітників, організовує дозвілля і робить 
щоденну роботу цікавішою та ефективнішою завдяки реалізації соціальної політики Товариства.

Основними цілями соціальної політики компанії є:
• підвищення ефективності виробництва;
• підтримка конкурентоспроможності Товариства;
• стимулювання працівників до високопродуктивної праці, сприяння підвищенню їхнього добробуту.

Основні принципи і завдання соціальної політики:
• забезпечення і підтримка соціальної стабільності в компанії;
• створення ефективних і безпечних робочих місць;
• залучення та закріплення кваліфікованих працівників.

З метою реалізації основних завдань соціальної політики в Товаристві діє 
Колективний договір, в якому визначені наступні напрямки соціальної діяльності:
• профілактика захворювань та охорона здоров’я;
• добровільне медичне страхування;
• надання соціальних пільг і гарантій працівникам;
• організація оздоровчого відпочинку працівників та членів їх сімей;
• культурні та спортивні заходи;
• робота з молоддю та ветеранами;
• підтримка непрацюючих пенсіонерів, останнім місцем роботи яких було ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Ïðîô³ëàêòèêà çàõâîðþâàíü òà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ

З метою збереження та зміцнення здоров’я працівників компанія щорічно проводить такі заходи:
• попередні і періодичні медичні огляди працівників;
• страхування працівників.
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У 2013 році в Товаристві діяв договір з ПРАТ «Страхова компанія «Альянс» 
за наступними видами страхування:
• добровільне медичне страхування працівників (безперервне страхування здоров’я);
• добровільне страхування здоров’я працівників на випадок хвороби;
• добровільне страхування від нещасних випадків.

Íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ï³ëüã ³ êîìïåíñàö³é

Відповідно до Колективного договору разом з профспілковим комітетом 
працівникам компанії надаються такі види пільг і компенсацій:
• щомісячна матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам, останнім місцем роботи яких було
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».;
• надання та оплата додаткових відпусток працівникам (понад передбачених законом);
• одноразова виплата при народженні дитини і при вступі у шлюб вперше;
• щомісячні виплати працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, 
починаючи з другого року життя дитини;
• заохочення до святкових дат;
• часткова компенсація вартості путівок на санаторно-курортне лікування;
• допомога на поховання померлих працівників, пенсіонерів, останнім місцем роботи яких було 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», та близьких родичів працівників (батька, матері, чоловіка, дружини, дітей);
• інші виплати.

Îðãàí³çàö³ÿ îçäîðîâ÷îãî â³äïî÷èíêó ïðàö³âíèê³â òà ¿õí³õ ä³òåé
З метою забезпечення якісного і змістовного оздоровлення та відпочинку працівників Товариства та їхніх 

дітей минулого року у санаторно-курортних закладах, таборах створювалися гарні умови для відпочинку, 
тому оздоровчий сезон пройшов на належному рівні. Санаторно-курортними путівками забезпечили 
435 працівників підприємства. За літній сезон в ДЗОВ «Енергетику» оздоровилося 318 дітей співробітників 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», в ДОТ «Лазурная радуга», що знаходиться на березі Азовського моря, відпочили 
120 дітей. Профком взяв на себе усі витрати на літнє оздоровлення малечі з багатодітних сімей та родин 
чорнобильців. Вони відпочили безкоштовно.

Êóëüòóðíî-ìàñîâ³ òà ñïîðòèâí³ çàõîäè
У компанії сформований колектив художньої самодіяльності, який повсякчас поповнюється новими 

учасниками. Артисти підприємства виступають на концертах, присвячених урочистим датам і ювілеям 
підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Незадовго до Міжнародного жіночого дня вони подарували концерт співробітницям компанії у Полтаві, 
напередодні 9 Травня привітали пенсіонерів і ветеранів з Днем Перемоги у містах Кременчуці та Полтаві. 

Минулий рік був багатим на ювілеї виробничих служб Товариства. Свої 50-річчя відзначили центральна 
диспетчерська служба; служби підстанцій 35 кВ і вище; релейного захисту і автоматики; діагностики, ізоляції і 
захисту від перенапруг. Низку 50-річчь продовжили районні філії: Диканська та Глобинська. 70-річний ювілей 
відсвяткував колектив ремонтного цеху. Наприкінці грудня з професійним святом енергетиків області привітали 
святковим концертом. 

Належна увага в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надається організації свят для дітей працівників Товариства. 
У 2013 році відбувся конкурс дитячої творчості «З «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди світло і тепло».  

Важливим напрямком соціальної політики Товариства є залучення до занять спортом якомога більше 
працівників. Минулого року відбулися традиційні спортивні змагання: у січні – турнір з міні-футболу серед служб 
та відділів головного офісу та Полтавських філій районних та міських електромереж, у лютому – змагання з 
волейболу, у червні – з туризму, у вересні – турнір з риболовлі, у жовтні – з тенісу, у листопаді – чемпіонат з міні-
футболу серед районних філій Товариства.

У ході останніх була сформована збірна компанії, яка представила ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на
ХІІI Чемпіонаті з міні-футболу серед аматорських команд енергопостачальних компаній України, який пройшов 
у Івано-Франківську.



4. Îñíîâí³ ïîêàçíèêè 
áóõãàëòåðñüêî¿ òà ô³íàíñîâî¿ 

ä³ÿëüíîñò³

Îñòàòî÷íó ôîðìó é âèãëÿä êåðàì³÷í³ âèðîáè çäîáóâàþòü ï³ñëÿ âèïàëó, 
êîëè ãëèíà ïîâí³ñòþ çàòâåðä³ëà é ñïåêëàñü, à ð³çí³ ïîêðèòòÿ çàñòèãëè. 
Ñïî÷àòêó âèð³á íàãð³âàþòü äî ïåâíî¿ òåìïåðàòóðè, âèòðèìóþòü é 
îõîëîäæóþòü. 

Ñó÷àñíà îï³øíåíñüêà êåðàì³êà ìàåº áàãàòå ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì. Äî 
îñíîâíèõ ãðóï âèðîá³â íàëåæàòü ïîëèâàíèé ìàëüîâàíèé ïîñóä, ðîçïèñàíèé 
ó òåõí³ö³ ð³æêóâàííÿ àáî ôëÿíäð³âêè ïåðåâàæíî ðîñëèííèì îðíàìåíòîì; 
ô³ãóðíèé ïîñóä, çë³ïëåíèé ³ç ãîí÷àðíèõ äåòàëåé, ðîçïèñàíèé àáî 
îçäîáëåíèé ôàêòóðíèì ë³ïíèì äåêîðîì ³ êîëüîðîâèìè ïîëèâàìè; ³ãðàøêè 
òà äð³áíà ñêóëüïòóðà, ë³ïëåíà â³ä ðóêè. 

Ñüîãîäí³ ãëèíÿíèé ïîñóä ºå äîñèòü ïîøèðåíèì. Ïðîöåñ éîãî òåðìàëüíî¿ 
îáðîáêè ïðîõîäèòü áåç âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèêëþ÷íî íà 
äåðåâèí³. Òàêèì ÷èíîì çáåð³ãàåºòüñÿ äàâíÿ òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ, 
ùî ðîáèòü ãëèíÿí³ âèðîáè åêîëîã³÷íî ÷èñòèìè òà åº ñâîåºð³äíîþ 
â³çèò³âêîþ îï³øíåíñüêî¿ êåðàì³êè. À ñàìå ñåëèùå Îï³øíå äàâíî ñòàëî 
çàãàëüíîâèçíàíîþ ãîí÷àðíîþ ñòîëèöåþ íàøî¿ êðà¿íè, òâåðäèíåþ 
çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é öüîãî ïðåäêîâ³÷íîãî ðóêîìåñëà 
óêðà¿íö³â. 



4.1. Åôåêòèâí³ñòü ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèåºìñòâà

Чистий дохід ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013 році становив 3 млрд 397 млн грн, що є досить 
результативним показником.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про платоспроможність Товариства. 
Це означає, що компанія здатна виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами у короткі терміни. 
Обсяг кредиторської заборгованості відповідає обсягу дебіторської заборгованості, що вказує на ефективне 
управління оборотним капіталом.

Про прибутковість Товариства вказує позитивний показник рентабельності активів. Отже, враховуючи 
вищевказані докази, можна зробити висновок про задовільний фінансовий стан ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства у 2013 році

Показник

Коефіцієнт рентабельності активів 0,053

Коефіцієнт оборотності активів 1,784

Коефіцієнт фінансової стійкості 1,021

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,778

Коефіцієнт автономії 1,021
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4.2. Ñïëàòà ïîäàòê³â ³ çáîð³â
Загалом підприємство протягом 2013 року сплатило до державного та місцевих бюджетів 

200,5 млн гривень.

Обсяги сплати податків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Види платежів Сума, тис. грн

Податок на прибуток 33 289,80

Податок на додану вартість 116 961,70

Податок з доходів фізичних осіб 45 776,50

Інші види платежів і зборів 4 435,30

Усього: 200 463,30



4.3. Áàëàíñ 
ÏÀÒ «“ÏÎËÒÀÂÀÎÁËÅÍÅÐÃÎ»” 
ñòàíîì íà 31.12.2013 ðîêó

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.12.31.

Підприємство ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” за ЄДРПОУ 00131819

Територія Полтавська за КОАТУУ 5310136700

Організаційно-правова форма 

господарювання
Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності розподілення електроенергії за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників1 5605

Адреса, телефон вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. 516-267

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

(форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 2 342 6 368

первісна вартість 1001 17 587 22 720

накопичена амортизація 1002 (15 245) (16 352)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 312 881 80 687

Основні засоби 1010 728 634 1 008 568
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первісна вартість 1011 2 659 838 3 023 854

знос 1012 (1 931 204) (2 015 286)

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції:   

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 143 31

Відстрочені податкові активи 1045 30 268 69 140

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095 1 074 268 1 164 794

II. Оборотні активи

Запаси 1100 62 825 37 275

Виробничі запаси 1101 62 661 36 830

Товари 1104 164 445

Поточні біологічні активи 1110   

Векселі отримані 1120 2 000 2 000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 392 353 480 490

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 71 264 28 983

з бюджетом 1135 3  

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 811 330

Поточні фінансові інвестиції 1160 3 614 3 614

Гроші та їх еквіваленти 1165 34 711 130 197

Витрати майбутніх періодів 1170 86 72

Інші оборотні активи 1190 34 767 57 209

Усього за розділом II 1195 602 434 740 170

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   

Баланс 1300 1 676 702 1 904 964



Пасив Код рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 232 967 232 967

Капітал у дооцінках 1405 275 511 247 819

Додатковий капітал 1410 17 817 16 899

Резервний капітал 1415 28 068 28 068

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 374 436 436 794

Неоплачений капітал 1425 (              ) (              )

Вилучений капітал 1430 (              ) (              )

Усього за розділом I 1495 928 799 962 547

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення   

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515 24 810 22 858

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування 1525   

Усього за розділом II 1595 24 810 22 858

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення   

Короткострокові кредити банків 1600

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 802 1 952

товари, роботи, послуги 1615 424 491 551 856

розрахунками з бюджетом 1620 7 305 49 529

у тому числі з податку на прибуток 1621 513 14 735

розрахунками зі страхування 1625 13 613 18 662

розрахунками з оплати праці 1630 28 134 38 414

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 1635 173 234 206 788

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками
1640 3 428 3 997
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Поточні забезпечення 1660 20 396 16 289

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690 50 690 32 072

Усього за розділом IІІ 1695 723 093 919 559

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

Баланс 1900 1 676 702 1 904 964

4.4. Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè 
ä³ÿëüíîñò³

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.12.31.

Підприємство ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” за ЄДРПОУ 00131819

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 397 551 3 113 859

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3 179 379) (2 869 605)

Валовий:

прибуток 2090 218 172 244 254

збиток 2095 (              ) (              )

Інші операційні доходи 2120 15 325 100 381
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Адміністративні витрати 2130 (73 481) (66 017)

Витрати на збут 2150 (              ) (              )

Інші операційні витрати 2180 (57 991) (37 113)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 102 025 241 505

збиток 2195 (              ) (              )

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220 463  

Інші доходи 2240 1 656 1 716

Фінансові витрати 2250 (              ) (              )

Втрати від участі в капіталі 2255 (              ) (              )

Інші витрати 2270 (1 179) (1 703)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 102 965 241 518

збиток 2295 (              ) (              )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (8 640) (24 385)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   

Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 94 325 217 133

збиток 2355 (              ) (              )

II. Сукупний дохід

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445 27 692 31 565

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 27 692 31 565

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 27 692 31 565

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 122 017 248 698

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1 320 907 1 270 212

Витрати на оплату праці 2505 316 608 268 129

Відрахування на соціальні заходи 2510 113 187 95 599

Амортизація 2515 98 140 96 798

Інші операційні витрати 2520 321 776 246 795

Разом 2550 2 170 618 1 977 533

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 220 960 000 220 960 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 220 960 000 220 960 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650   
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4.5. Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.12.31.

Підприємство ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” за ЄДРПОУ 00131819

Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік

Форма №3 код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3 881 312 3 144 055

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Надходження від повернення авансів 3020 - 39 618

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6 972 8 403

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 749 4 006

Інші надходження 3095 28 264 106 769

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (2 974 192) (2 247 696)

Праці 3105 (247 274) (209 409)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (122 399) (105 878)

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (204 773) (334 435)

Зобов’язань з податку на прибуток 3116 (33 290) (29 720)

Зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (116 962) (256 231)

Зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (54 521) (48 484)

Витрачання на оплату авансів 3135 (   -   ) (27 180)

Інші витрачання 3190 (44 484) (35 339)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 326 175 342 914

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації:    

 фінансових інвестицій 3200 - -

 необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих:    

 відсотків 3215 - -

 дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання:    

 фінансових інвестицій 3255 (   -   ) (   -   )

 необоротних активів 3260 (171 609) (385 808)

Виплати за деривативами 3270 (   -   ) (   -   )

Інші платежі 3290 (   -   ) (   -   )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -171 609 -385 808

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Інші надходження 3340 - -

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345 (   -   ) (   -   )

Погашення позик 3350 (   -   ) (   -   )

Сплату дивідендів 3355 (59 080) (196 296)

Інші платежі 3390 (   -   ) (   -   )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -59 080 -196 296

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 95 486 -239 190

Залишок коштів на початок року 3405 34 711 273 901

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 130 197 34 711
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4.6. Çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë çà 2013 ð³ê
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013.12.31.

Підприємство ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” за ЄДРПОУ 131819

Звіт про власний капітал за 2013 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстро-

ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Всього

Залишок на початок року 4000 232 967 275 511 17 817 28 068 374 436 - - 928 799

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок на 

початок року
4095 232 967 275 511 17 817 28 068 374 436 - - 928 799

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період
4100 - - - - 94 325 - - 94 325

Інший сукупний доход за 

звітний період
4110 - (27 692) - - 27 692 - - -

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 - (27 692) - - 27 692 - - -

Розподіл прибутку          

Виплати власникам 

(дивіденди)
4200 - - - - (59 659) - - (59 659)

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу
4205 - - - - - - - -

Відрахування до 

резервного капіталу
4210 - - - - - - - -

Внески учасників          

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості 

з капіталу
4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу          

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених 

акцій (часток)
4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених 

акцій (часток)
4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - (918) - - - - (918)

Разом змін в капіталі 4295 - (27 692) (918) - 62 358 - - 33 748

Залишок на кінець року 4300 232 967 247 819 16 899 28 068 436 794 - - 962 547
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Тел. (0532) 516-359, факс (0532) 516-120.
E-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua, kanc04@pl.energy.gov.ua
www.poe.pl.ua

Зберігач: 
ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 8/10, а/с 628,
тел. (056) 372-90-56, (056) 372-90-57

Аудитор: 
ТОВ «АК «Аваль» 
69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11-2, 
тел. (061) 236-43-21, 236-96-31

Депозитарій:
ПАТ “Національний депозитарій України”, 
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
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