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Шановні акціонери!

Представляємо до Вашої уваги річний звіт ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2012 рік. 
Протягом року Товариство залишалося надійним постачальником 
електричної і теплової енергії для промислових споживачів і населен-
ня. У 2012 році у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» були проведені серйозні 
заходи, спрямовані на  створення міцного фундаменту для зростання і 
розвитку в майбутньому. Товариство продовжило роботу зі зниження 
втрат електроенергії при транспортуванні в електромережах, суттєво 
розширило можливості застосування засобів автоматизованого керу-
вання та контролю за енергетичним устаткуванням, були введені нові 
системи управління та обміну даними.
У 2012 році Товариство працювало над реалізацією соціальної полі-
тики, в рамках якої був укладений Колективний договір на 2012–2013 
роки. 
Усі здобутки в діяльності компанії – це результат злагодженої роботи 
Правління та колективу Товариства. Сьогодні у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» працює сильна команда професіоналів, здатних аналізувати, 
вносити конструктивні пропозиції, брати на себе ініціативу та прийма-
ти рішення. Завдяки цьому вдалося поліпшити планові показники, ак-
тивізувати діяльність всіх структурних підрозділів компанії. Підсумки 
діяльності Товариства підтверджують вірний вибір пріоритетів і дозво-
ляють розраховувати на подальший стійкий розвиток ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». 
Від імені Правління компанії хочу запевнити, що стратегічні плани 
розвитку підприємства будуть реалізовуватися в інтересах споживачів 
та акціонерів. Правління компанії і надалі прагнутиме до ефективної 
фінансово-господарської діяльності. У 2013 році ми плануємо сліду-
вати заданим напрямкам розвитку, в основі яких лежать надійність, 
інновації та стабільність.

Євген ЗАСІМЕНКО,
голова Правління

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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Нині Товариство обслуговує:
40 652 км повітряних ліній електропередач напругою 0,4-150 кВ; • 
1 827 км кабельних ліній 0,4-35 кВ; • 
206 підстанцій напругою 35-150 кВ; • 
9 963 шт. ТП і РП; • 
60,27 км магістральних теплових мереж;• 
167,14 км внутрішньоквартальних теплових мереж.• 

Загальна кількість споживачів електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  
на кінець 2012 року становила 736 186, з них:

промислових і прирівняних до них – 1 134;• 
аграрних – 1 131;• 
бюджетних організацій, ЖКГ та інших споживачів – 16 803;• 
побутових – 717 118, у тому числі: в містах – 413 209, у селах – 303 909.• 

Кількість споживачів теплової енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом  
на 31.12.2012 року становила 58 839, у тому числі:

побутових – 57 394;• 
промислових і прирівняних до них – 5;• 
бюджетних установ та організацій ЖКГ – 152;• 
інших –1 288.• 
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П АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» забезпечує передачу та постачання 
електричної енергії напругою 150 кВ і нижче споживачам у міс-

тах Полтаві, Кременчуці, Комсомольську, Лубнах, Миргороді, а також 
у 25 районах Полтавської області та частині населених пунктів Кіро-
воградської. Місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають 
у власності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», розташовані на територіях 
Полтавської та частково Дніпропетровської, Харківської, чернігівської, 
Сумської та Кіровоградської областей. 

Основними видами ліцензованої діяльності Товариства є:
виробництво електричної енергії;• 
передача електричної енергії місцевими електромережами;• 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом;• 
виробництво теплової енергії, послуги з теплопостачання.• 

На правах довгострокової оренди до складу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» входить Кременчуцька ТЕЦ установленою електропотужністю 
255 МВт і тепловою потужністю 1131 Гкал.год. Теплову енергію, виро-
блену електростанцією, компанія постачає промисловим і побутовим 
споживачам лівобережної частини міста Кременчука.

1.1. Коротко  
про компанію
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1.4. Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Засіменко Євген Юрійович,
голова Правління

Ангелова Олена Петрівна,
заступник голови Правління

Мартинюк Сергій Іванович,
фінансовий директор

Вишар Юрій Васильович,
заступник фінансового директора
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С татутний капітал ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 55 240 тис. грн. та розділений 
на 220 960 тис. 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 «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО» є загальні 
збори акціонерів. Керівними органами є Наглядова рада, Правління Товариства та ревізійна 
комісія.

1.3. Органи управління 
Товариства
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П АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – це мережа з 28 філій у кожному ад-
міністративному районі області з центральним офісом у Полтаві. 

Виробничі служби, цехи та відділи функціонують за певними 
напрямками діяльності та підпорядковані відповідним дирек-
ціям:

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.• 

Філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Великокохнівська філія
Гадяцька філія
Глобинська філія
Гребінківська філія
Диканьська філія
Зіньківська філія
Карлівська філія
Кобеляцька філія
Козельщинська філія
Комсомольська філія
Котелевська філія
Красногорівська філія
Кременчуцька філія
Лохвицька філія
Лубенська філія

Машівська філія
Миргородська філія
Новосанжарська філія
Оржицька філія
Пирятинська філія
Полтавська філія міських 
електро мереж
Полтавська філія районних 
електро мереж
Решетилівська філія
Семенівська філія
Хорольська філія
чорнухинська філія
чутівська філія
Шишацька філія

1.2. Організаційна 
структура
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заміну 8 силових трансформаторів 35-150 кВ;• 
здійснити реконструкцію ЦРП-1 в м. Гребінка, ПС 110/6 кВ «Турбозавод»,  • 
ПС-150/35/6 кВ «Крюків» та ПС 110/10 кВ «Супрунівка»;
заміну обладнання та модернізацію інших енергооб’єктів.• 

Для покращення обліку електричної енергії планується:
заміна застарілих приладів обліку електроенергії (31 360 однофазних та 3000 трифаз-• 
них лічильників, 500 однофазних та 750 трифазних електронних багатотарифних лі-
чильників з передачею даних);
встановлення 9000 виносних лічильників електроенергії.• 

Серед інших напрямків використання інвестиційних коштів заплановане:
впровадження АСДТК на 7 підстанціях Машівської та 4 підстанціях Гадяцької філій, за-• 
вершення будівництва резервних напрямків корпоративного зв’язку для двох район-
них підрозділів компанії;
придбання комп’ютерної та автотранспортної техніки.• 

На Кременчуцькій ТЕЦ у 2013 році планується виконати ремонт основного облад-
нання та розробити проекти для подальшої реконструкції теплоелектроцентралі. 
Серед заходів, передбачених вищезазначеним переліком:

реконструкція теплообмінних апаратів і схеми основного конденсату ТГ-1,2; • 
реконструкція обладнання релейного захисту та автоматики, системи регенерації • 
ТГ-3; 
розробка проекту схеми газопостачання з подальшою реконструкцією схеми газопос-• 
тачання відповідно до розробленого проекту; 
розробка проекту реконструкції автоматичної установки пінного пожежогасіння; • 
розробка робочого проекту реконструкції РПВП-6 кВ I, II, III, IV секцій з урахуванням за-• 
хистів приєднань та перерозподілу навантаження на нову V секцію РПВП-6 кВ; 
розробка робочого проекту автоматизованої системи контролю вібрації (АСКВ) турбо-• 
генератора ПТ-50-130 ст. №2; 
розробка робочого проекту системи автоматичного регулювання (САР) температури • 
перегрітої пари на котлі ТГМ-84 ст. №1 без виділення пускових моментів.

14
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Д ля забезпечення технічного розвитку підприємства, покращен-
ня стану обладнання електричних мереж, розширення наяв-

них потужностей та підвищення якості обслуговування споживачів  
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розробило та подало на затвердження На-
ціональній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енер-
гетики України, пропозиції щодо використання інвестиційної складо-
вої тарифів на електроенергію у 2013 році. 
Інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2013 рік 
затверд жена у сумі 198 млн. 550 тис. грн. Для розвитку та модерні-
зації електромереж та компанії в цілому заплановано використати 
162 млн. 638 тис. грн. Переліком заходів для покращення технічного 
стану обладнання Кременчуцької ТЕЦ у 2013 році передбачено витра-
тити близько 35 млн. 912 тис. грн.
Основна частина коштів інвестиційної програми електромереж – 
129 486 тис. грн. – призначена для будівництва, модернізації і рекон-
струкції безпосередньо ліній електропередач та трансформаторних 
підстанцій. 

У 2013 році ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» планує:
завершити будівництво ПС 110/6 кВ «Полтава-місто»; • 
провести реконструкцію 1,08 км ЛЕП 10 кВ та 1,62 км ПЛ напругою • 
6-10 кВ; 
заміну 2,05 км КЛ напругою 6-10 кВ; 1,42 км ПЛ-150 кВ «КремГЕС–• 
КремТЕЦ» (перехід через річку Дніпро); 85,46 км ПЛ 0,4-10 кВ з 
використанням самоутримуючих ізольованих проводів;
будівництво 10 розвантажувальних КТП; • 

1.5. Перспективи розвитку 
Товариства на 2013 рік 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ТОВАРиСТВО
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2.2. Постачання 
електроенергії споживачам
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У 2012 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 2 млрд. 
499 млн. кВт.год електроенергії на загальну суму 1 833 846 тис. грн. Рівень розрахунків 

споживачів електроенергії з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 96,9 %. 
Загальний обсяг електричної енергії, спожитої користувачами області у 2012 році, порівня-
но з 2011-м, збільшився на 93 млн. кВт.год, або на 3,9%. Переважно це відбулося за рахунок 
збільшення споживання населенням – на 73,6 млн. кВт.год (або на 8,1%).
Борг споживачів за спожиту електричну енергію перед ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про-
тягом 2012 року зріс на 56 млн. грн., що відбулося переважно за рахунок споживачів 
житлово-комунальної групи, а саме: КП ПОР «Полтававодоканал» – на 35,9 млн. грн. та 
КП   «Кременчукводоканал» – на 15,5 млн. грн. Споживачі промислової групи приростили 
борг на 1,1 млн. грн., населення – на 1,9 млн. грн.
У 2012 році працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було 
проведено 4211 рейдів для виявлення порушень Правил користування електричною енер-
гією для населення. За результатами рейдової роботи виявлено 11 млн. 432 тис. кВт.год 
недооблікованої електричної енергії на суму 5,9 млн. грн. 

Структура споживання електричної енергії 
в розрізі груп споживачів
Групи споживачів тис. кВт.год %
Промислові (понад 750 кВА) 575 717 23
Промислові (до 750 кВА) 204 025 8,2
Міський електротранспорт 14 143 0,6
Непромислові споживачі 489 246 19,6
Виробничі сільгоспспоживачі 138 403 5,5
Населення 1 017 583 40,7
Населені пункти 60 009 2,4
ВСЬОГО: 2 499 127 100

У звітному періоді зусилля працівників підприємства були спрямо-
вані на встановлення оптимальних режимів роботи обладнання, 

забезпечення стабільності енергопостачання області, підтримання 
технічного стану електро– та тепломереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами.
Протягом 2012 року до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшло 
5 млрд. 712 млн. кВт.год електроенергії. Загальний корисний відпуск 
електричної енергії становив 5 млрд. 205 млн. кВт.год, в т.ч. власним 
споживачам – 2 млрд. 499 млн. кВт.год електроенергії. Обсяг техноло-
гічних втрат енергії при її транспортуванні мережами ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» склав 474,9 млн. кВт.год.
Найвищий рівень споживання електричної потужності усіма спожи-
вачами Полтавської області в електричних мережах ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» був зафіксований 2 лютого 2012 року (951 МВт).

2.1. Передача 
електроенергії 
електромережами 
Товариства

ВиРОБНичА 
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Максимальне навантаження в електромережах 
підприємства у 2012 році
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2.4. Діяльність Центру 
обслуговування споживачів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
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П ротягом 2012 року продовжував свою роботу Центр обслуговування споживачів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Організація роботи з відвідувачами здійснюється:

на особистому прийомі;• 
за телефоном;• 
відповідями на письмові звернення;• 
електронною поштою. • 

За звітний рік 71 882 користувачі електроенергії особисто відвідали Центр обслуговування 
споживачів, де безкоштовно отримали необхідні їм консультації. Зокрема, 10 082 побуто-
вих споживачі уклали договори на користування електроенергією, 35 245 – отримали нові 
розрахункові книжки для ведення контролю сплати за спожиту електроенергію.
Фахівці ЦОСу у 2012 році телефоном надали консультації 53 812 споживачам, приймаючи 
близько 4500 дзвінків щомісяця. Найбільше користувачів електроенергії цікавили такі пи-
тання: 

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).• 

П ротягом 2012 року споживачам відпущено 1,5 млн. Гкал теплової 
енергії на загальну суму 755 млн. 572 тис. грн., з яких сплачено 

споживачами 651 млн. 787 тис. грн., що складає 86,3 % від вартості 
відпущеної теплоенергії. Заборгованість на 01.01.2013 року становила 
240 млн. 815 тис. грн., що на 103,8 млн. грн. (76%) більше, ніж у 2011 
році.

2.3. Передача та 
постачання теплової 
енергії

ВиРОБНичА 
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Структура споживання теплової енергії 
в розрізі груп споживачів

Групи споживачів тис. Гкал %
Промисловість 781 51,2
Житлокомунгосп: 714 46,8
населення 642 42,1
державний бюджет 20 1,3
місцевий бюджет 47 3,1
інші 5 0,3
Інші споживачі 31 2
Всього по області: 1 526 100



2.5. Реконструкція, будівництво 
електричних та теплових 
мереж, іншого технологічного 
обладнання
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2.5.1. Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж

У 2012 році продовжувалося втілення масштабного проекту будівництва нової 
ПС 110/6 кВ «Полтава-місто», яке було розпочате у 2010 році. Уведення в експлуата-

цію нової підстанції значно підвищить надійність постачання електроенергії споживачам 
міста Полтави, розширить технічні можливості для приєднання нових електроустановок. 
Крім того, проводилася реконструкція підстанції 150/35/10 кВ «Власівка» із заміною сило-
вих трансформаторів 15 і 16 МВА на трансформатори 2х25 МВА.

Заміна морально застарілого та фізично зношеного 
устаткування на сучасне, технологічно досконале 
у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 р.
№ 
п/п

Найменування заходів Од. 
виміру

1. Заміна вводів 110-150 кВ   шт. 18
2. Заміна з/б опор на лініях 110 кВ шт. 68
3. Заміна проводу на ПЛ-35 кВ км 39
4. Реконструкція ПЛ-0,4-10 кВ неізольованим проводом км 8,35
5. Реконструкція ПЛ-0,4-10 кВ ізольованим проводом км 76,41
6. Будівництво і заміна ліній 6-10 кВ км 9,19
7. Будівництво розвантажувальних КТП шт. 10
8. Заміна силових трансформаторів 35 кВ шт. 2
9. Заміна силових трансформаторів 110-150 кВ шт. 3
10. Введення в дію системи керування та отримання даних 

«Scada» (телемеханізація філій)
од. 3

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

од. 10

12. Монтаж автоматичних регуляторів напруги під 
навантаженням 

од. 4

У приміщенні ЦОСу працює Інформаційно-консультаційний центр, 
який діє відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання в сфері енергетики України. 
На базі ІКЦ у разі потреби скликається комісія у складі представників 
територіального представництва Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання в сфері енергетики України, та Держенергона-
гляду із розгляду спірних питань та конфліктних ситуацій, що виникли 
між споживачем та енергопостачальником.
Продовжує ефективно працювати система «Call Center DTR» – спеці-
альна комп’ютерна програма, що дозволяє телефонувати абонентам-
боржникам і нагадувати їм про необхідність погашення заборгованос-
ті.
Протягом 2012 року продовжував успішно діяти електронний сервіс 
«Ваша абонкнижка». Завдяки цій послузі споживачі отримали мож-
ливість через Інтернет провести оплату за спожиту електроенергію 
за допомогою банківських карток VISA, MASTER CARD, MAESTRO, ви-
користовуючи платіжну систему «Приват-24»; занести покази лічиль-
ника або провести звірку; роздрукувати рахунок для оплати з точною 
сумою боргу на сьогоднішній день; отримати інформацію про спожи-
вання електроенергії по особовому рахунку, включаючи графік спо-
живання у розрізі календарних місяців за обраний період. 
Кількість зареєстрованих споживачів в електронному сервісі «Ваша 
абонкнижка» на сайті ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» збільшилась за ми-
нулий рік на 1955. На сьогоднішній день їх кількість складає 2700 ко-
ристувачів електроенергії.

ВиРОБНичА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
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що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з урахуванням заходів 2011 року, 
виконання яких було перенесено на 2012 рік, склало 68 303,1 тис. грн., що становить 56% 
від плану. З них виконання заходів 2012 року склало 22 267,4 тис. грн., тобто 30% від за-
планованого.
Також за рахунок фінансових коштів, передбачених у тарифі на передачу теплової енергії, 
у 2012 році виконано заміну ділянки тепломагістралі №2 по вул. Свердлова у місті Кремен-
чук. Освоєння коштів складає 9 451,4 тис. грн. 
У 2012 році виконано такі ремонти:

капітальний котлоагрегата ТГМ-84 ст. №1 та турбогенератора т-100 ст. №4; • 
середній котлоагрегата ТГМ-84 ст. №4, водогрійного котла ПТВМ-180 ст. №5 та турбо-• 
генератора ПТ-50/130 ст. №2; 
поточний котлоагрегатів ст. №№2, 3, 5, 6 та турбогенераторів ст. №№1, 3.• 

У теплових магістральних мережах Кременчуцької ТЕЦ замінено 717,5 м труб.

2.6. Обсяги технологічного 
приєднання до електричних мереж
З 2007 року у структурі компанії діє відділ з приєднання електроустановок споживачів. 

Фахівці підрозділу разом з відповідними спеціалістами у районних філіях забезпечу-
ють: 

опрацювання заяв споживачів;• 
надання відповідних консультацій;• 
проведення оформлення документів;• 
координування роботи інших відділів та служб підприємства;• 
контроль за виконанням договорів про приєднання.• 

Протягом 2012 року до електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було приєднано 1013 но-
вих споживачів, з них – 502 фізичні особи та 511 юридичних. Загальна потужність приєдна-
них у 2012 році електроустановок склала 19,818 МВт.

Обсяги приєднання до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Приєднано всього у тому числі:

фізичних осіб юридичних осіб
Кіль-
кість

Загальна 
потуж-

ність, кВт

Кіль-
кість

Загальна 
потуж-

ність, кВт

Кіль-
кість

Загальна 
потуж-

ність, кВт
Споживачів 1 013 19 817,79 511 3 687,55 502 16 130,24

2.5.2. Ремонти теплових мереж

З а 2012 рік перекладено 717,5 м магістральних теплопроводів. 
Після проведення гідравлічних випробувань протягом 2012 року 

на магістральних теплових мережах було виявлено та усунено 
12 свищів. Виконано ремонт ГРП та газопроводів котельні, а також  
ПСЕНів ПНС №№1, 2, 3, 4. Загальні витрати на проведення ремонту 
обладнання району теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ становили  
9 451,4 тис. грн.
На ремонт розподільчих тепломереж Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» минулого року було використано 5 846 тис. грн. 
Упродовж року замінено 1670 м мереж центрального опалення та 
гарячого водопостачання (у двохтрубному вимірі), де також замі-
нено 77  одиниць запірної арматури, виконані ізоляційні роботи на  
1055,4 м труб. На центральних теплопунктах та насосних станціях від-
ремонтовано 386 водопідігрівачів. За участі підрядних організацій 
після проведення ремонтів тепломереж відновлено 0,7 тис. кв. м ас-
фальтного покриття та виконані ремонти будівель центральних тепло-
пунктів на суму 156,7 тис. грн.

2.5.3. Ремонти та модернізація обладнання Кременчуцької 
ТЕЦ

Н а виконання ремонтних та реконструктивних робіт Кременчуць-
кої ТЕЦ у 2012 році з урахуванням заходів інвестиційної програми 

витратили 63,25 млн. грн., у тому числі на реконструкцію і модерніза-
цію – 38,3 млн. грн.
Загальне виконання інвестиційної програми Кременчуцької ТЕЦ за 
2012 рік за рахунок тарифів, затверджених Національною комісією, 

ВиРОБНичА 
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Обсяги ремонтних робіт в електричних мережах

Найменування заходів Од. 
виміру

ПЛ–35–150 кВ км 422
ПЛ–0,4–10 кВ км 4 150
ТП-РП–6–10 кВ шт. 2 026
Силові трансформатори 6–10 кВ шт. 257
Вимикачі 35–150 кВ шт. 93
Вимикачі 6–10 кВ шт. 307
Підстанції 35–150 кВ од. 32
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Впровадження та розвиток системи зв’язку і телекомунікації
Поетапне створення корпоративної мережі передачі даних розширює можливості підпри-
ємства із забезпечення якісного та надійного обміну інформацією між головним офісом та 
філіями. 
Власна мережа передачі даних створює основу для використання систем дистанційного 
керування та цифрової телефонії. Наприкінці побудова такої системи забезпечить надійний 
захист інформаційних потоків підприємства, оперативність обміну даними, необхідними 
для контролю за основними виробничими процесами підприємства.
З цією метою у 2012 році змонтовані та введені в експлуатацію десять інтервалів радіоре-
лейних ліній зв’язку: 

Гадяцька філія – ПС «Глинсько-Розбишевська» – ПС «Лохвиця» – ПС «Вирішальна» – • 
Лубенська філія; 
Гребінківська філія – ПС «Яблуневе»;• 
Оржицька філія – ПС «Оболонь» – Семенівська філія;• 
Кременчуцька філія – Комсомольська філія – ПС «Бреусівка» – Кобеляцька філія.• 

У 2012 році збудовані радіовежі ПС «Лохвиця», ПС «Вирішальна», ПС «Оболонь», ПС «Яблу-
неве», ПС «Бреусівка», введена в експлуатацію волоконно-оптична лінія зв’язку в місті 
Полтаві (вул. Гоголя, 20 – вул. Маршала Бірюзова, 47а), телефонні абонентські мережі в 
Гребінківській, чорнухинській, Комсомольській та Пирятинській філіях, виконана модер-
нізація кабельної лінії зв’язку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на ділянці від вул. Гірників, 22 
(АГ Комсомольської філії) до точки перетину з існуючим кабелем (м. Комсомольськ, вул. 
Миру, 18 – вул. Портова, 25).

У 2012 році фахівці департаменту інформаційних технологій забез-
печували надійну і безперебійну роботу корпоративної інформа-

ційної мережі, роботу серверів системи керування виробництвом SAP 
R/3, а також здійснювали супровід і розробку програмного забезпе-
чення, що використовується у компанії.
Крім цього, спеціалісти департаменту у грудні 2012 року завершили 
заключний етап впровадження розрахунку заробітної плати працівни-
ків компанії у системі виробництвом SAP R/3.
У 2012 році до системи керування виробництвом SAP R/3 за участі фа-
хівців департаменту були залучені Комсомольська, Красногорівська та 
Хорольська філії. Усього на поточний момент систему використовують 
18 філій (включаючи Кременчуцьку ТЕЦ) і головний офіс підприєм-
ства.
Минулого року продовжувалася робота над нововведеною системою 
обліку спожитої електроенергії юридичними особами у системі SAP R/3 
на базі галузевого рішення SAP для підприємств енергетики та кому-
нального господарства – IS-U (industry solution for utilities). Завершено 
перший етап – концептуальне дослідження і написання концептуаль-
ного проекту. Розпочато наступний – налаштування і програмування 
прототипу програми, який планується завершити до кінця 2013 року. 
Початок продуктивної експлуатації планується на 01.08.2014 року.
Наприкінці 2012-го придбані додаткові ліцензії системи оперативного 
керування «Мотив» і виконане впровадження у всіх філіях компанії. 
Ця система стала комплексним рішенням управління підприємством, 
автоматизації робочого місця та електронного документообігу Това-
риства.

2.7. Упровадження 
новітніх технологій  
та обладнання

ВиРОБНичА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
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У продовж 2012 року керівництво компанії проводило зважену політику з організації 
оплати праці та матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці 

в тарифах на електроенергію, затверджених Національною комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сфері енергетики, та відповідно до Законів України «Про оплату праці», 
«Про оподаткування прибутку підприємства». 
У Товаристві створена ефективна система моральної та матеріальної мотивації працівників. 
Преміювання персоналу Кременчуцької ТЕЦ здійснюється за виконання планових показни-
ків, що забезпечують безперебійне виробництво теплової та електричної енергії, і досяг-
нення економії питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії.
Персоналу районних філій за умови 100 %-ної оплати за відпущену електроенергію пре-
міювання 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 підроз-
ділів залежно від зайнятого у ньому місця (рейтинг охоплює майже 40 основних показників 
виробничої діяльності).
Апарату управління та виробничих служб премія нараховується за виконання нормативно-
го 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 додат-
кових 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.
Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам Товариства відсутня.

3.2. Оплата праці персоналу
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У структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом на 
31 грудня 2012 року працювали 5745 осіб, у тому числі керівни-

ків – 641, професіоналів та фахівців – 1354, службовців – 204, робіт-
ників – 3409 осіб. Вищу освіту мають 2052 працівники Товариства. Ще 
2524 співробітники компанії мають неповну та базову вищу освіту.
З числа загальної кількості працівників підприємства 720 осіб станов-
лять персонал Кременчуцької ТЕЦ, 5025 – персонал, який обслуговує 
електричні та теплові мережі.
Протягом 2012 року на роботу до Товариства прийнято 426 співробіт-
ників, звільнилися 429 працівників. Плинність кадрів підприємства у 
2012 році становила 2,77%.
У 2012 році прийнято на роботу 34 молодих фахівці після закінчення 
вищих навчальних закладів, 5 спеціалістів працевлаштовані після за-
кінчення професійно-технічних навчальних закладів. 156 працівників 
Товариства продовжують навчання у вищих та середньо-спеціальних 
навчальних закладах. 

3.1. Структура і відомості 
про рух персоналу
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2. Електромережі:
– усього персоналу 233 406,3
в т.ч. персонал основної діяльності 232 448,5
з нього: робітники 120 407,5
керівники, спеціалісти, службовці 112041,0
3. Усього у ПАТ «Полтаваобленерго»:
– усього персоналу 269 359,8
в т.ч. персонал основної діяльності 267 729,8
з нього: робітники 142 329,7
керівники, спеціалісти, службовці 125 400,1
III.  Середньомісячна зарплата персоналу (грн.):
 1.  Кременчуцька ТЕЦ:
– усього персоналу 4232
в т.ч. персонал основної діяльності 4273
з нього: робітники 3798
керівники, спеціалісти, службовці 5378
2.  Електромережі:
– усього персоналу 3966
в т.ч. персонал основної діяльності 3987
з нього: робітники 3208
керівники, спеціалісти, службовці 5394
3. Усього у ПАТ «Полтаваобленерго»:
– усього персоналу 4000
в т.ч. персонал основної діяльності 4022
з нього: робітники 3286
керівники, спеціалісти, службовці 5392
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3
Інформація про кількісний склад персоналу, 
працюючого у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,  
та оплату його праці в 2012 році

I. Середньоспискова чисельність штатного персоналу  (осіб)
1.  Кременчуцька ТЕЦ:
– усього персоналу 708
в т.ч. персонал основної діяльності 688
з нього: робітники 481
керівники, спеціалісти, службовці 207
2. Електромережі:
– усього персоналу 4882
в т.ч. персонал основної діяльності 4859
з нього: робітники 3128
керівники, спеціалісти, службовці 1731
3. Усього у ПАТ «Полтаваобленерго»:
– усього персоналу 5590
в т.ч. персонал основної діяльності 5547
з нього: робітники 3609
керівники, спеціалісти, службовці 1938
ІІ. Фонд оплати праці (тис. грн.)
1.  Кременчуцька ТЕЦ:
– усього персоналу 35 953,5
в т.ч. персонал основної діяльності 35 281,3
з нього: робітники 21 922,2
керівники, спеціалісти, службовці 13 359,1



користані для оновлення куточків з охорони праці в структурних підрозділах та подаровані 
школам області.
Щорічно в компанії виконуються комплексні заходи дотримання встановлених норм без-
пеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, попередження травматизму, профзах-
ворювань та аварій. 
Унаслідок виконання запланованих заходів з охорони праці досягнуто зниження показни-
ків виробничого травматизму з шести випадків у 2011 році до чотирьох – у 2012-му. 
У 2012 році фінансування заходів з охорони праці зменшилося у зв’язку зі змінами в За-
коні «Про охорону праці», внесеними у 2011 році. Якщо раніше витрати на охорону праці 
складали 0,5 % від реалізованої продукції, то зараз – 0,5 % від фонду оплати праці за по-
передній рік, що у 2012 році становило 2 792 573 грн.
Для організації безпечного виконання робіт персонал підприємства щорічно забезпечу-
ється необхідними засобами захисту, в т.ч. покажчиками напруги, переносними заземлен-
нями, захисними касками, монтерськими поясами та діелектричними засобами захисту, а 
також наочною агітацією, нормативними документами.
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П итання охорони праці у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – вагома 
складова загальної системи соціального розвитку компанії. 

З 2009 року, відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001:2007, діє 
«Система управління охороною праці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Службою охорони праці розроблено брошуру «Ідентифікація ризиків 
та визначення небезпек» як довідковий матеріал для майстрів Това-
риства.
На підприємстві кожному новому працівнику при проведенні вступно-
го інструктажу з питань охорони праці та працівникам підрядних орга-
нізацій видається пам’ятка «Це повинен знати кожен», в якій наведені 
загальні відомості про підприємство та основні вимоги виробничої і 
трудової дисципліни.
Профілактика і недопущення дитячого травматизму на енергооблад-
нанні підприємства і в побуті – актуальне завдання для Товариства, 
тому на базі підприємства систематично проводяться екскурсії для 
учнів та студентів навчальних закладів міста Полтави в Музей історії 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», які дають можливість наочно показати 
працю в енергетичній галузі, особливості та небезпечні ризики енер-
гообладнання.
У січні-квітні 2012 року за ініціативи Держгірпромнагляду у рамках 
Все світнього Дня охорони праці проводився конкурс дитячого малюн-
ка «Охорона праці очима дітей». 
На основі малюнків, представлених на конкурс, видана серія плакатів 
з профілактики виробничого та дитячого травматизму. Вони були ви-

3.3. Охорона праці 
персоналу

ПЕРСОНАЛ  
ТА СОЦІАЛЬНА 
ПОЛІТиКА

34

3



У Навчально-курсовому центрі за 2012 рік оволоділи новими професіями та підвищили ква-
ліфікаційний рівень 405 осіб, із них оволоділи новими професіями 17 осіб, відповідальних 
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. У 2012 році всього про-
йшли перевірку знань у програмі «Аспект» 380 осіб.
Системою виробничо-технічного навчання без відриву від виробництва було охоплено 
3 311 осіб, у тому числі: 464 керівники і спеціалісти та 2847 робітників.
У 2012 році були проведені семінарські заняття для начальників та техніків абонентських 
груп філій, контролерів рейдових бригад, заступників начальників філій з передачі електро-
енергії та керівників виробничо-технічних груп філій.
У лютому-березні 2012 року проводилося оцінювання професійної підготовки майстрів та 
старших майстрів розподільчих мереж. Оцінювання пройшли 117 осіб.
У травні відбулися змагання бригад з ремонту та обслуговування розподільчих електрич-
них мереж напругою 0,4-10 кВ, які проводилися на навчально-тренувальному полігоні 
 Лубенської філії.
У Товаристві триває систематична та цілеспрямована робота з розвитку резерву кадрів для 
заміщення вакантних керівних посад. У 2012 році було поновлено резерв на посади на-
чальників філій, заступників та головних інженерів у кількості 99 осіб, а також резерв на 
посади начальників служб та відділів у кількості 80 осіб. Протягом 2012 року із кадрового 
резерву на посаду начальника структурного підрозділу висунуто 5 претендентів.
Підвищення кваліфікації спеціалістів, зарахованих у кадровий резерв, проводилося в Хар-
ківському національному технічному університеті сільського господарства, ВСО «Вінниця-
електротехнологія», Одеському національному політехнічному університеті, ТОВ «Теле-
комунікаційні технології», ТОВ «Укренерго», ДП «Східний експертнотехнічний центр», 
компанії «РЗА СиСТЕМЗ», м. Київ, НМЦ цивільного захисту, м. Полтава, ПАТ «Вінниця-
обленерго», підприємстві «Електромеханіка», ТОВ «Ватсон-Телеком», м. Дніпропетровськ,  
ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ», ТОВ «ТРиДЕКС  ЦЕНТР», ТОВ «Луганські енергетичні системи».
Із зарахованих до кадрового резерву підвищили кваліфікацію 21 особа. Резервісти прохо-
дили стажування на посадах, заміняючи керівників, які перебували у щорічних відпустках, 
відрядженнях та на час їх хвороби.
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З метою підвищення кваліфікації у 2012 році з тривалим відривом 
від виробництва:
пройшли курси підвищення кваліфікації у навчальних закладах • 
різних типів за договорами 193 особи; 
взяли участь у семінарських заняттях 45 осіб;• 
взяли участь у конференціях 16 осіб.• 

Завдяки короткостроковому навчанню безпосередньо на виробни-
цтві підвищили кваліфікаційний рівень 373 особи, із них підвищи-
ли:

категорію 23 особи;• 
кваліфікаційну групу або розряд з оплати праці 15 осіб.• 

Уперше прийняті на роботу, переведені або призначені на інші поса-
ди працівники (первинна професійна підготовка та перепідготовка 
кадрів на виробництві) пройшли навчання:

за індивідуальною формою 404 особи; • 
перепідготовку з нових професій за курсовою формою 75 осіб.• 

У навчальних закладах різних типів за договорами:
пройшли перепідготовку кадрів 15 осіб;• 
оволоділи новими професіями керівники, відповідальні за • 
безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами 
17 осіб. 

3.4. Навчання та 
підвищення кваліфікації 
робітників. 
Робота з кадровим 
резервом
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дяться у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, починаючи з другого року 
життя дитини.
У компанії сформований колектив художньої самодіяльності, який повсякчас поповнюється 
новими учасниками. Артисти підприємства виступають на корпоративних концертах, при-
свячених урочистим датам і ювілеям підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Незадовго до Міжнародного жіночого дня вони привітали концертами колектив підшефної 
підприємству спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у Микільському та співробіт-
ниць компанії у Полтаві. 
Пенсіонерів та ветеранів привітали напередодні 9 травня з Днем Перемоги учасники ху-
дожньої самодіяльності у містах Кременчуці та Полтаві. 
Минулий рік, як і попередній, був багатим на ювілеї районних філій. Своє 40-річчя відзна-
чили Решетилівська, Гадяцька, Машівська, чутівська, Шишацька, чорнухинська, Гребінків-
ська, Козельщинська філії. Один з провідних підрозділів підприємства – служба ліній елек-
тропередач 35 кВ і вище – відсвяткувала 50-річний ювілей.
Наприкінці грудня з професійним святом енергетиків області привітали святковим концер-
том. 
Належна увага в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надається організації свят для дітей працівни-
ків Товариства. У 2012 році 20 з них взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Охорона пра-
ці очима дітей». Восени відбувся фестиваль дитячої художньої самодіяльності «Перлинки 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
З метою забезпечення якісного оздоровлення працівників Товариства та їхніх дітей минуло-
го року у санаторно-курортних закладах, таборах створювалися гарні умови для відпочин-
ку, тому оздоровчий сезон пройшов на належному рівні. Санаторно-курортними путівками 
забезпечили 105 працівників підприємства. За літній сезон в ДЗОВ «Енергетик» оздорови-
лися 306 дітей співробітників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», в ДОТ «Лазурная радуга», що 
на березі Азовського моря, відпочили 122 дитини. Профком узяв на себе витрати на літнє 
оздоровлення малечі з багатодітних сімей та родин чорнобильців. 
Важливим напрямком соціальної політики Товариства є залучення до занять спортом яко-
мога більшої кількості працівників. Тож у 2012 році відбулися традиційні спортивні змаган-
ня: 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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» на ХІІ чемпіонаті з міні-футболу серед аматорських команд енергопостачальних компа-
ній України, який пройшов у Дніпропетровську.
Соціальна політика Товариства спрямована на підвищення ефективності праці і соціальної 
захищеності співробітників, підтримку стабільності в колективі. Вона забезпечує створення 
позитивного іміджу компанії у регіоні та країні загалом. 
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А дміністрація та профспілковий комітет компанії надають велике 
значення створенню здорового клімату в колективі, що, безсум-

нівно, сприяє підвищенню продуктивності праці та оптимізації вироб-
ничого процесу. Тому соціальна політика ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
спрямована на створення максимально комфортних умов та сприят-
ливого середо вища для ефективної роботи працівників Товариства. 
Система соціального захисту, яка діє в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
сприяє залученню на роботу в компанію кваліфікованих фахівців, по-
переджає плинність кадрів і є основою успішної виробничої діяль-
ності. 
Адміністрація та профспілковий комітет забезпечують своєчасні і в 
пов ному обсязі виплати заробітної плати, соціальних допомог, доплат 
за шкідливі умови праці і поточних премій. 
Удосконалення системи матеріального і морального стимулювання 
персоналу було і залишається найважливішим напрямком діяльності 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в галузі організації праці співробітників.
Другий рік поспіль Товариство здійснює добровільне соціальне стра-
хування працівників від нещасних випадків, здоров’я на випадок хво-
роби та страхування медичних втрат. 
У березні минулого року конференцією профспілкового комітету прийня-
то Колективний договір на 2012-2013 роки, який регулює виробничі, тру-
дові, соціально-економічні відносини між колективом та керівництвом 
компанії. 
Згідно з Колективним договором, протягом 2012 року виплачувалася 
щомісячна матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам і допо-
мога на поховання померлих працівників, пенсіонерів, останнім міс-
цем роботи яких було ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНРГО», та близьких родичів 
працівників (батька, матері, чоловіка, дружини, дітей). Надавалася 
одноразова грошова допомога при вступі в шлюб уперше, при наро-
дженні дитини, здійснювалися щомісячні виплати батькам, що знахо-

3.5. Соціальні заходи у
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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З агалом підприємство протягом 2012 року сплатило до державного та місцевих бюдже-
тів 329,7 млн гривень, що, порівняно з 2011 роком, більше на 49,9 млн гривень.

Збільшення обсягів податкових платежів на 49,9 млн гривень відбулося внаслідок запрова-
дження нульової ставки податку на додану вартість по операціях з постачання природного 
газу та збільшення платежів з податку на додану вартість.

Обсяги сплати податків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Види платежів Сума, тис. грн.
Податок на прибуток 29 719,90
Податок на додану вартість 256 231,40
Податок з доходів фізичних осіб 39 600,60
Інші види платежів і зборів 4 138,00
Усього: 329 689,90
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4.2. Сплата податків і зборів

43Р І ч Н и й  З В І Т  2 0 1 2

В аловий дохід ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2012 році склав  
3 млрд 736 млн гривень і порівняно з 2011 роком збільшився 

на 254 млн гривень. 

Показники ефективності фінансово-гос подарської діяльності підпри-
ємства вказують на покращення фінансових результатів роботи компа-
нії. Коефіцієнт рентабельності щороку підвищується, що свідчить про 
прискорення темпів економічного зростання. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності досяг оптимального значення, що є доказом спроможності 
підприємства миттєво погасити свої термінові борги. Загальний фінан-
совий стан ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є задовільним.

Аналіз ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів 0,135
Коефіцієнт оборотності активів 1,936
Коефіцієнт фінансової стійкості 1,277
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,83
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,39

ОСНОВНІ ПОКАЗНиКи
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ТА ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
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Актив Код рядка На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 206 143
Інвестиційна нерухомість:
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
первісна вартість інвестиційної нерухомості 056   
знос інвестиційної нерухомості 057   
Відстрочені податкові активи 060 20 019 30 268
Гудвіл 065   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом I 080 811 801 1 074 268
II. ОБОРОТНІ АКТиВи    
Виробничі запаси 100 40 539 62 661
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140 161 164
Векселі одержані 150 2000 2000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 241 391 392 353
первісна вартість 161 269 350 450 065
резерв сумнівних боргів 162 27 959 57 712
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 4 404 3
за виданими авансами 180 135 131 71 264
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 437 811
Поточні фінансові інвестиції 220 3614 3614
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 273 901 34 711
у т.ч. в касі 231 10 13
в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250 26 190 34 767
Усього за розділом II 260 727 768 602 348
III. ВиТРАТи МАйБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 81 86
IV. НЕОБОРОТНІ АКТиВи ТА ГРУПи ВиБУТТЯ 275   
БАЛАНС 280 1 539 650 1 676 702
I. ВЛАСНий КАПІТАЛ    
Статутний капітал 300 232 967 232 967
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 323 517 293 328
Резервний капітал 340 28 068 28 068
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 176 559 374 436
Неоплачений капітал 360   
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4.3. Баланс  
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
станом на 31.12.2012 року

КОДИ

Дата 
(рік, місяць, 

число )

2012/12/31

Підприємство ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за ЄДРПОУ 00131819
Територія Полтавська область за КОАТУУ 5310136700
Орган державного управління Без підпорядкованості за СПОДУ  
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне 
товариство

за  КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Одиниця виміру Тис. грн Контрольна сума  
Адреса 36022, Полтавська обл.,  

м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5

Актив Код рядка На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. НЕОБОРОТНІ АКТиВи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 2 726 2 342
первісна вартість 011 17 385 17 587
накопичена амортизація 012 14 659 15 245
Незавершене будівництво: 020 86 742 312 881
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 702 108 728 634
первісна вартість 031 2 547 256 2 659 838
Знос 032 1 845 148 1 931 204
Довгострокові біологічні активи    
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036   
накопичена амортизація 037   
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   
інші фінансові інвестиції 045   
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ФОРМА №1 Код за  ДКУД 1801001

БАЛАНС станом на 31 грудня 2012 року
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4.4. Звіт про фінансові 
результати діяльності

КОДИ

Дата 
(рік, місяць, 

число )

2012/12/31

Підприємство ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за ЄДРПОУ 00131819
Територія Полтавська область за КОАТУУ 5310136700
Орган державного управління Без підпорядкованості за СПОДУ  
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне 
товариство

за  КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Одиниця виміру Тис. грн Контрольна сума  

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3 736 613 3 482 059
Податок на додану вартість 015 622 754 580 328
Акцизний збір 020   
Інші податки та збори, сплачені з обороту 025   
Інші вирахування з доходу 030   
чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3 113 859 2 901 731
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 2 869 605 2 640 133
Валовий:    
прибуток 050 244 254 261 598
збиток 055
Інші операційні доходи 060 100 381 25 286
У т.ч. доход від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

061   

Адміністративні витрати 070 66 017 61 300
Витрати на збут 080   
Інші операційні витрати 090 37 113 14 893
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091   

ФОРМА №2 КОД ЗА  ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТи 2012 рік

Актив Код рядка На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Вилучений капітал 370   
Усього за розділом I 380 761 111 928 799
II. ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ТАКиХ ВиТРАТ І ПЛАТЕЖІВ    
Забезпечення виплат персоналу 400 22 030 20 396
Інші забезпечення 410   
Технічні резерви, резерви зі страхування життя 415   
частка перестраховиків у технічних резервах, 
у резервах зі страхування життя 416   
Забезпечення призового фонду 417   
Резерв на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418   
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430 22 030 20 396
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 26 613 24 810
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові  зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 26 613 24 810
 IV. ПОТОчНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 280 080 424 491
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 156 997 173 234
з бюджетом 550 60 752 7 305
з позабюджетних платежів 560   
зі страхування 570 12 349 13 613
з оплати праці 580 19 232 28 134
з учасниками 590 148 903 3 428
із внутрішніх розрахунків 600   
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

605   

Інші поточні зобов'язання 610 51 583 52 492
Усього за розділом IV 620 729 896 702 697
V. ДОХОДи МАйБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630
БАЛАНС 640 1 539 650 1 676 702
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4.5. Звіт про рух грошових 
коштів за 2012 рік

КОДИ

Дата 
(рік, місяць, 

число )

2012/12/31

Підприємство ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за ЄДРПОУ 00131819
Територія Полтавська область за КОАТУУ 5310136700
Орган державного управління Без підпорядкованості за СПОДУ  
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне 
товариство

за  КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Одиниця виміру Тис. грн Контрольна сума  

Стаття Код За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 3 144 055 3 325 745
Погашення векселів одержаних 15 2000 1500
Покупців і замовників авансів 20
Повернення авансів 30 39 618 141 787
Установ банків відсотків за поточними рахунками 35 8 403 660
Бюджету податку на додану вартість 40
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 45
Отримання субсидій, дотацій 50
Цільового фінансування 60
Боржників неустойки (штрафів, пені) 70 4006 3788
Інші надходження 80 104 769 68 346
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 90 (2 247 696) (2 484 943)
Авансів 95 (27 180) (7 721)
Повернення авансів 100 (    ) (    )

ФОРМА №3 КОД ЗА  ДКУД 1801004

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВиХ КОШТІВ за 2012 р.

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період 

Фінансові результати від операційної діяльності:    
прибуток 100 241 505 210 691
збиток 105
Доход від участі у капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120   
Інші доходи 130 1716 1180
Фінансові витрати 140  3566
Втрати від участі у капіталі 150   
Інші витрати 160 1703 2452
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
прибуток 170 241 518 205 853
збиток 175
У т.ч. від припинення діяльності та/або від переоцінки необоротних активів 
та груп вибуття унаслідок припинення діяльності

   

прибуток 176   
збиток 177   
Податок на прибуток від звичайної діяльності: 180 24 385 65 094
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185   
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
прибуток 190 217 133 140 759
збиток 195
Надзвичайні:    
доходи 200   
витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
чистий    
прибуток 220 217 133 140 759
збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226   
ІІ. ЕЛЕМЕНТи ОПЕРАЦІйНиХ ВиТРАТ
Матеріальні затрати 230 1 270 212 1 207 086
Витрати на оплату праці 240 268 129 235 266
Відрахування на соціальні заходи 250 95 599 83 474
Амортизація 260 96 798 92 319
Інші операційні витрати 270 246 795 235 425
Разом 280 1 977 533 1 853 570
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНиКІВ ПРиБУТКОВОСТІ АКЦІй
Середньорічна кількість простих акцій 300 220 960 000 220 960 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 220 960 000 220 960 000
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   
Дивіденди на одну просту акцію 340   
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4.6. Звіт про власний капітал 
за 2012 рік

КОДИ

Дата 
(рік, місяць, 

число )

2012/12/31

Підприємство ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за ЄДРПОУ 131819
Територія Полтавська область за КОАТУУ 5310136700
Орган державного управління Без підпорядкованості за СПОДУ  
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне 
товариство

за  КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Одиниця виміру Тис. грн Контрольна сума  

Стаття Код 
рядка

Ста-
тутний 
капітал

Пайо-
вий 

капітал

Додат-
ковий 
вкла-
дений 
капітал

Інший 
додат-
ковий 

капітал

Ре-
зерв-
ний 

капітал

Нероз-
поді-

лений 
прибу-

ток

Нео-
пла-

чений 
капітал

Вилу-
чений 

капітал

Разом

Залишок на початок 
року

010 232 967   323 517 28 068 176 559   761 111

Коригування:           
зміна облікової 

політики
020         

виправлення помилок 030         
інші зміни 040         
Скоригований залишок 
на початок року

050 232 967 323 517 28 068 176 559 761 111

Переоцінка активів:           
дооцінка основних 
засобів

060    51     51

уцінка основних 
засобів

070         

дооцінка 
незавершеного 
будівництва

080         

уцінка незавершеного 
будівництва

090         

ФОРМА №4 Код за  ДКУД 1801005

ЗВІТ  ПРО  ВЛАСНий  КАПІТАЛ за 2012 рік 

Стаття Код За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Працівникам 105 (209 409) (187 908)
Витрат на відрядження 110 (3 602) (2 719)
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 (256 231) (169 491)
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (29 720) (68 411)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (105 878) (88 834)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 (48 484) (43 623)
Цільових внесків 140 (    ) (    )
Інші витрачання 145 (31 737) (51 336)
чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 342 914 436 840
Рух коштів від надзвичайних подій 160
чистий рух коштів від операційної діяльності 170 342 914 436 840
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190
 майнових комплексів 200
Отримані:
 відсотки 210
 дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (    ) (    )
 необоротних активів 250 (385 808) (98 265)
 майнових комплексів 260 (    ) (    )
Інші платежі 270 (    ) (    )
чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -385 808 -98 265
Рух коштів від надзвичайних подій 290
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -385 808 -98 265
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 525 666
Інші надходження 330
Погашення позик 340 (    ) (590 568)
Сплачені дивіденди 350 (196 296) (    )
Інші платежі 360 (    ) (    )
чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -196 296 -64 902
Рух коштів від надзвичайних подій 380
чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -196 296 -64 902
чистий рух коштів за звітний період 400 -239 190 273 673
Залишок коштів на початок року 410 273 901 228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 34 711 273 901
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Стаття Код 
рядка

Ста-
тутний 
капітал

Пайо-
вий 

капітал

Додат-
ковий 
вкла-
дений 
капітал

Інший 
додат-
ковий 

капітал

Ре-
зерв-
ний 

капітал

Нероз-
поді-

лений 
прибу-

ток

Нео-
пла-

чений 
капітал

Вилу-
чений 

капітал

Разом

дооцінка 
нематеріальних 
активів

100         

уцінка нематеріальних 
активів

110         

амортизація суми  
дооцінки

120    -31 565  31 565   

чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

130      217133   217 133

Розподіл прибутку:           
виплати власникам 
(дивіденди)

140      -50 821   -50 821

спрямування прибутку 
до статутного капіталу

150         

відрахування до 
резервного капіталу

160         

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства

170         

Внески учасників:          
внески до капіталу 180         
погашення 
заборгованості з 
капіталу

190         

Сума чистого прибутку 
на створення 
спецфондів

200         

Вилучення капіталу:          
викуп акцій (часток) 210         
перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

220         

анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

230         

вилучення частки в 
капіталі

240         

зменшення 
номінальної вартості 
акцій

250         

Інші зміни в капіталі:          
списання 
невідшкодованих 
збитків

260         

безкоштовно отримані 
активи

270    2781     2781

амортизація безкошт. 
отрим.

280    -1456     -1456

Разом зміни в капіталі 290 -30 189 197 877 167 688
Залишок на кінець 
року

300 232 967 293 328 28 068 374 436 928 799
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