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Шановні акціонери! 

Перед вами – звіт про діяльність 
ВАТ «Полтаваобленерго» у 2009 році.

Головним підсумком минулого року 
вважаю збереження за компанією 
лідерських позицій в енергетичній 
галузі. Завдяки накопиченому за по-
передні роки досвіду, ефективному 
менеджменту, міцному виробничому 
потенціалу та майстерності праців-
ників нам вдалося з честю пройти 
випробування економічною кризою. 
Зменшення обсягів споживання 

електроенергії, зниження темпів та 
об’ємів розрахунків споживачів – ці 
та інші проблеми, звісно, вплинули на 
діяльність нашої компанії та спри-
чинили чимало труднощів. Однак не 
змогли примусити нас відмовитися 
від поставлених цілей, зупинитися у 
своєму розвитку, припинити наш рух 
у напрямку вдосконалення, модер-
нізації, покращення усіх без винятку 
показників.

У 2009 році доходи ВАТ «Полта-
ваобленерго» від реалізації продук-
ції споживачам зросли на чверть і 

перевищили 2,1 млрд. грн. Прибуток 
підприємства збільшився порівняно з 
попереднім періодом майже втричі та 
склав більше 55 млн. грн. Для забезпе-
чення стабільного енергопостачання 
працівниками компанії протягом року 
виконано комплекс запланованих 
ремонтних робіт. Більше 100 млн. грн., 
передбачених інвестиційною складо-
вою тарифів на електричну та теплову 
енергію, було використано для модер-
нізації та заміни застарілого електро-
енергетичного обладнання та облад-
нання Кременчуцької ТЕЦ. Упродовж 

року суттєво розширено можливості 
застосування засобів автоматизовано-
го керування та контролю за енерге-
тичним устаткуванням, введені нові 
інформаційні системи управління та 
обміну даними. Особливу увагу було 
спрямовано на вдосконалення якісно-
го рівня організації роботи зі спожива-
чами. Для збереження та примножен-
ня кадрового потенціалу компанії у 
2009 році реалізовано заплановані за-
ходи виробничого навчання. Забезпе-
чено культурне та спортивне дозвілля, 
відпочинок співробітників компанії 
та інші необхідні гарантії соціального 
захисту працівників.

Розроблені нами стратегічні плани 
розвитку забезпечать ВАТ «Полтава-
обленерго» можливість і надалі бути 
сучасним підприємством, здатним 
дати гідну відповідь на будь-які 
виклики часу. Наші орієнтири на май-
бутнє залишаються незмінними: роз-
будова потужної, стабільної компанії, 
привабливої для інвесторів, надійної 
для акціонерів та партнерів і рідної – 
для наших працівників. Поєднання 
традицій багатьох поколінь полтав-
ських енергетиків та сучасних методів 
управління забезпечують надійний 
фундамент для подальшого розвитку 
компанії, примноження її промис-
лового та економічного потенціалу, 
постійного покращення результатів 
роботи. Упевнений, що чітке бачення 
перспектив розвитку, здатність працю-
вати на результат, професіоналізм 
та згуртованість колективу нашого 
підприємства дозволять ВАТ «Пол-
таваобленерго» і надалі залишатися 
лідером енергетичної галузі України.

1. ЗВЕРНЕННЯ ДО АКЦІОНЕРІВ
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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА

Наприкінці 80-х років минулого сторіччя енергетична галузь на Полтав-
щині була представлена Кременчуцькою теплоелектроцентраллю та трьома 
підприємствами електромереж, що входили до складу ВЕО «Харківенер-
го»: Полтавське південне, Полтавське східне та Лубенське підприємства 
електромереж.

У процесі структурної перебудови електроенергетичної галузі України в 
1995 році окремі енергопідприємства Полтавської області були об’єднані в 
Державну акціонерну енергопостачальну компанію «Полтаваобленерго», 
створену на базі Полтавського південного підприємства електромереж.

Після завершення процесів корпоратизації та приватизації в 1998 році 
рішенням перших загальних зборів акціонерів ДАЕК «Полтаваобленерго» 
була перетворена на відкрите акціонерне товариство «Полтаваобленерго».

Історія створення та розвитку електроенергетики 
Полтавської області налічує більше 120 років. На зміну 
окремим малопотужним електростанціям будувалися 
більші державні, об’єднані в єдину енергосистему магі-
стральними лініями електропередач і знижувальними 
трансформаторними підстанціями.

2	 ЗАГАЛЬНА
 ХАРАКТЕРИСТИКА
 ТОВАРИСТВА
2.1		Історія
 створення
 Товариства
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3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.2	 Географічна територія
 здійснення діяльності
 та споживачі Товариства

Щороку мережами ВАТ «Полтаваобле-
нерго» передається більше 5,5 млрд. кВт-год. 
електричної енергії, і за цим показником ком-
панія входить до десятки найбільш потужних 
енергопостачальних підприємств держави. 
Теплову енергію, вироблену Кременчуцькою 
ТЕЦ, компанія постачає промисловим і побу-
товим споживачам лівобережної частини міста 
Кременчук. 

Полтавська область розташована на лівому 
березі Дніпра та займає площу 28,8 тис. кв. км. 
Межує з Чернiгiвською, Сумською, Харків-
ською, Дніпропетровською, Кіровоградською, 
Черкаською та Київською областями. За 
структурою господарства Полтавська область 
належить до iндустрiально-аграрних. Провід-
ними галузями є гірничо-металургійна, нафто-
хімічна, машинобудівна, автомобільна, харчова 
та легка промисловості. Агропромисловий 
комплекс області представлений розвинутою 
харчовою промисловістю, бурякоцукровим 
виробництвом, зерновим господарством і 

м’ясо-молочним тваринництвом. На тери-
торії Полтавської області проживає близько 
1700 тис. осіб, з них приблизно 1000 тис. — це 
жителі міст. В області налічується 1858 сіл i 36 
міських поселень.

Загальна кількість споживачів електричної 
енергії ВАТ «Полтаваобленерго» на кінець 
2009 року становила 745 631, з них:

промислових і прирівняних до них — 1216;• 
аграрних — 1098;• 
бюджетних організацій, ЖКГ та інших спо-• 
живачів — 15 001;
побутових — 728 316, у тому числі: • 
у містах — 412 462; у селах — 315 854.

Кількість споживачів теплової енергії ВАТ 
«Полтаваобленерго» станом на 31 грудня 2009 
року становила 57 632, у тому числі:

побутових — 56 256;• 
промислових і прирівняних до них — 5;• 
бюджетних установ та організацій • 
ЖКГ — 106;
інших — 1265.• 

ВАТ «Полтаваобленерго» — обласна енергопостачальна компанія, що 
забезпечує передачу та постачання електричної енергії напругою 150 
кВ і нижче споживачам у містах Полтава, Кременчук, Комсомольськ, 
Лубни, Миргород, а також у 25 районах Полтавської області та частині 
населених пунктів Кіровоградської.



Акціями товариства володіють більше 10 тисяч громадян і десят-
ки юридичних осіб. 25% + 1 акція статутного фонду перебувають у 
державній власності.

Вищим органом відкритого акціонерного товариства «Полтавао-
бленерго» є загальні збори акціонерів. Керівні органи — спостережна 
рада, правління товариства та ревізійна комісія. Оперативне управ-
ління виробничою діяльністю здійснюють директори за функціо-
нальними напрямками та їхні заступники.

Виробничу діяльність здійснюють 47 центральних відділів і служб, 
27 районних філій. До складу ВАТ «Полтаваобленерго» на умовах 
довгострокової оренди входить Кременчуцька ТЕЦ.

Організаційна структура ВАТ «Полтаваобленерго» побудована 
за функціонально-регіональним принципом. Центральні підрозділи 
поділені за напрямками діяльності: підрозділи управління переда-
чею електроенергії, енергозбутові, фінансові, кадрові підрозділи, 
служби захисту економічних інтересів, охорони праці, матеріально-
технічного забезпечення і транспорту та інші.

Статутний капітал ВАТ «Полтаваобленерго» ста-
новить 55 240 тис. грн. і розділений на 220 960 тис. 
простих іменних акцій номінальною вартістю  
0,25 грн. кожна.

2.3	 Статутний капітал,
 організаційна 
 структура
 та керівні органи 
 Товариства
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Голова правління ВАТ «Полтаваобленерго»

Заступник 
директора із захисту 

економічних 
інтересів

Заступник директора 
з будівництва та 

загальних питань з 
МТЗ та маркетингу

Кременчуцька ТЕЦ

Заступник технічного 
директора з 

високовольтних 
електромереж

Служба підстанцій 
35 кВ і вище

Служба діагностики, 
ізоляції та захисту 

від перенапруг

Служба повітряних 
ліній ектропередач 

35 кВ і вище

Служба релейного 
захисту і автоматики

Служба засобів 
диспетчерського 

і технічного 
керування

Метрологічна 
служба

Служба з технічної 
експлуатації

Центральна 
диспетчерська 

служба

Технічний 
директор

Виконавчий 
директор

Юридичний 
департамент

Департамент 
інформаційних 

технологій

Відділ 
внутрішнього 

аудиту

Договірний 
відділ

Канцелярія

Заступник технічного 
директора з 

розподільчих 
електромереж

Служба розподільчих 
електромереж

Виробничо-технічний 
відділ

Директор з інвестиційної 
діяльності

Інвестиційний відділ

Директор із захисту 
економічних інтересів

Фінансовий 
директор

Заступник 
фінансового 
директора

Директор з будівництва, 
транспорту та загальних питань

Заступник голови правління 
ВАТ «Полтаваобленерго»

Помічник 
директора 
з захисту 

економічних 
інтересів з питань 

технічного 
захисту 

інформації

Режимно-
секретний орган

Відділ з питань 
ЦО та НС

Відділ 
бюджетного 

планування та 
контролю

Фінансовий 
відділ

Відділ тарифної 
політики

Відділ організації 
закупівель

Відділ 
капітального 
будівництва

Служба 
механізації та 

транспорту

Адміністративно-
господарський 

відділ

Відділ організації 
праці та 

заробітної плати

Відділ зв’язків 
з громадскістю 

та ЗМІ

Теплиця

Оздоровчий 
пункт

Навчально-
курсовий центр

Їдальня

Відділ автоматизації 
систем управління 

технологічними 
процесами

Відділ приєднання 
електроустановок 

споживачів

Відділ земельних 
відносин

Консультаційний 
центр

Директор зі збуту
електро- та теплоенергії

Відділ реалізації 
електричної та 
теплової енергії

Відділ по роботі 
з побутовими 
споживачами

Заступник 
директора зі збуту 

енергії зі збуту 
електроенергії

Заступник директора 
зі збуту енергії з 

консультаційного 
обслуговування

Центр 
обслуговування 

споживачів

Заступник директора зі 
збуту енергії з режимів 

енергоспоживання

Відділ управління 
режимами 

енергоспоживання 
електричної та 
теплової енергії

Технічний відділ 
енергозбуту

Служба приладів 
обліку з цехом 

ремонту 
електролічильників

Служба балансів 
електричної енергії

Великокохнівська філія

Гадяцька філія

Глобинська філія

Гребінківська філія

Диканська 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

Решетилівська філія

Семенівська філія

Хорольська філія

Чорнухинська філія

Чутівська філія

Шишацька філія

Організаційна структура та керівні органи Товариства

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА

Охорона

Центральна 
бухгалтерія

Ремонтний цех

Відділ кадрів

Інспекція з нагляду 
за режимами 

енергоспоживання

Заступник 
директора 
з питань 

охорони праці

Служба 
охорони 

праці

Генеральний директор ВАТ «Полтаваобленерго»

Директор з кадрової політики, 
оплати праці і соціальних питань
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2.4	 Основна мета
 та пріоритетні напрямки
 діяльності Товариства

3

1

2

Основні види ліцензованої діяльності Товариства:

виробництво електричної енергії;• 
передача електричної енергії місцевими електромережами;• 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом;• 
виробництво теплової енергії, послуги з теплопостачання.• 

Пріоритетні напрямки роботи 
підприємства:

Забезпечення надійного та безперебійного енерго-
постачання споживачів:

покращення технічного стану обладнання елек-• 
тричних мереж і Кременчуцької ТЕЦ, рекон-
струкція та модернізація устаткування, якісне 
виконання необхідних регламентних і ремонтних 
робіт, запобігання можливим технологічним 
порушенням у роботі електричних і теплових 
мереж;
застосування сучасних технічних рішень і • 
технологій у системах управління та контролю 
за роботою електромереж, розвиток існуючих і 
впровадження нових систем автоматизованого 
технологічного управління енергообладнанням. 

Підвищення ефективності роботи підприємства:
зниження витрат на експлуатацію й обслугову-• 
вання електрообладнання, встановлення опти-
мальних режимів роботи комплексу технічних 

засобів і зниження рівня втрат енергії в процесі її 
передачі та постачання;
оптимізація матеріально-технічного, фінансово-• 
го, кадрового забезпечення компанії, розвиток 
автоматизованих систем управління та контролю 
за використанням ресурсів підприємства;
підвищення точності обліку реалізованої спожи-• 
вачам товарної продукції та покращення показ-
ників її оплати, запровадження автоматизованих 
систем комерційного обліку, зниження заборгова-
ності споживачів.

• 
Удосконалення управління підприємством:

розвиток сучасних систем обміну даними та • 
зв’язку, розширення можливостей управління 
та контролю між центральними підрозділами та 
регіональними відділеннями;
удосконалення системи оплати праці персоналу • 
залежно від показників діяльності підприємства, 
застосування нематеріальних видів заохочення 
працівників як додаткового фактору підвищення 
продуктивності праці.

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА
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3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головна	мета	діяльності	ВАТ	«Полтаваобленерго» — 
виробництво, передача та постачання споживачам елек-
тричної та теплової енергії, надання інших послуг в умовах 
функціонування об’єднаної енергетичної системи України, 
отримання прибутку від підприємницької діяльності та за-
доволення потреб акціонерів, працівників і держави.



Річний звіт 2009
12

За підсумками 2009 року ВАТ «Полтаваобленер-
го» за обсягом передачі електричної енергії мережа-
ми підприємства знаходилося на 9-му місці серед 
обласних енергопостачальних компаній України. 
Протягом 2009 року до мереж ВАТ «Полтаваобле-
нерго» надійшло 5,445 млрд. кВт-год. електричної 
енергії, або 3,59% усього обсягу електроенергії, 
переданої до мереж обласних енергопостачальних 
підприємств.

За рахунок подальшого зниження рівня техно-
логічних втрат енергії в мережах ВАТ «Полтава-
обленерго» перебуває на 2-му місці серед інших 
обласних енергопостачальних підприємств галузі за 
показником фактичного рівня втрат у мережах та на 
5-му місці — за показником співвідношення норма-
тивного та фактичного рівня таких втрат.

Рівень технічного оснащення ВАТ 
«Полтаваобленерго» (з урахуван-
ням допоміжних систем управління 
та контролю) становить 202 тис. 
у.о. За цим показником ВАТ «Пол-
таваобленерго» входить до десятки 
найпотужніших обласних енерго-
компаній країни.

2.5	 Положення
 Товариства
 в галузі

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА
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Технічні характеристики електричних і теплових
мереж, обладнання Кременчуцької ТЕЦ 

ВАТ «Полтаваобленерго»

Параметри електричних мереж 2008 2009

Повітряні лінії передачі електроенергії

ПЛ–150 кВ км 505 505

ПЛ–110 кВ км 1849 1849

ПЛ–35 кВ км 2645 2645

ПЛ–6-10 кВ км 14 614 14 544

ПЛ–0,4 кВ км 22 413 22 333

Протяжність повітряних ліній, всього км 42 026 41 876

Кабельні лінії передачі електроенергії

КЛ–35 кВ км 6 6

КЛ–6-10 кВ км 1004 1036

КЛ–0,4 кВ км 687 710

Протяжність кабельних ліній, всього км 1697 1752

Трансформаторні підстанції

Підстанції 110–150 кВ: • 

кількість шт. 69 69

потужність МВА 1684,4 1684,4

Підстанції 35 кВ і вище: • 

кількість шт. 137 137

потужність МВА 600,8 600,8

Підстанції 6–10 кВ• 

кількість шт. 9905 9931

потужність МВА 1781,9 1789,5

Загальна потужність трансформаторів МВА 4068,7 4074,7

Параметри теплових мереж

Магістральні тепломережі км 60,2 60,2

Підкачуючі насосні станції шт. 4 4

Розподільчі теплотраси км 169,2 169,0

Теплопункти шт. 49 49

Установлена потужність Кременчуцької ТЕЦ

електрична МВт 255 255

теплова Гкал/год. 716 716

2.6	 Електроенергетичне
 обладнання
 Товариства

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА
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Графік максимальних навантажень у мережах 
ВАТ «Полтаваобленерго» за 2009 рік, МВтУ 2009 році зусилля працівників тех-

нічних підрозділів компанії були спря-
мовані на встановлення оптимальних 
режимів роботи обладнання, забез-
печення стабільності енергопостачання 
споживачів, підтримання технічного 
стану електро- та тепломереж  ВАТ 
«Полтаваобленерго» на належному 
рівні. Протягом року повністю виконані 
заплановані обсяги ремонтних робіт, 
проведено реконструкцію та модер-
нізацію енергооб’єктів, електроенер-
гетичний комплекс області повністю 
підготовлений до роботи в осінньо-
зимовий період.

14

Володимир ЯРЦЕВ
Технічний директор

Забезпечення необхідного обсягу 
передачі електроенергії, підтримання 
якісних параметрів роботи електро-
мереж на належному рівні — основа 
для налагодження тривалих і взаємо-
вигідних стосунків зі споживачами, 
визначальний фактор подальшого 
зростання технічного й економічного 
потенціалу підприємства.

Упродовж 2009 року обсяги над-
ходження електроенергії до електро-
мереж ВАТ «Полтаваобленерго» 
становили 5 млрд. 445 млн. кВт-год. 
Загальний обсяг передачі становив 
4 млрд. 806 млн. кВт-год. Власним 
споживачам ВАТ «Полтаваобленер-
го» передано 2 млрд 268 млн кВт-год 
електроенергії. Загальний обсяг 
технологічних втрат енергії при її 
передачі мережами ВАТ «Полтавао-
бленерго» склав 441,9 млн. кВт-год.

Найвищий рівень споживання елек-
тричної потужності усіма споживача-
ми Полтавської області в електричних 
мережах компанії зафіксований 16 
грудня 2009 року (929 МВт).

Якісне забезпечення спо-
живачів Полтавської області 
електричною енергією — 
основний напрямок роботи 
компанії.

3	 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1	 Передача електроенергії
 мережами Товариства
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Найбільші обсяги енергоспоживання припада-
ють на категорію промислових споживачів (36%) 
та населення (38%). У 2009 році збільшилися 
обсяги постачання енергії побутовим споживачам. 
Але через зменшення промислового виробництва 
в Україні минулого року та відповідне скорочення 
енергоспоживання потужними підприємствами 
області загальний обсяг постачання електро-
енергії в 2009 році зменшився в порівнянні з 2008 
роком.

Зростання дебіторської заборгованості спо-
живачів у 2009 році було викликане суттєвим 
зниженням доходів і купівельної спроможності 
населення та низкою інших чинників, змінити які 
підприємство не мало можливості, а саме:

через невиконання в грудні 2009 року прото-• 
кольних рішень згідно з постановою КМУ від 
11.01.2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку 
перерахування в 2009 році деяких субвенцій з 
державного бюджету» збільшилася заборгова-
ність житлово-комунальних споживачів, по-
гіршилися показники розрахунків за пільгами 
та субсидіями;

3.2	 Постачання електроенергії
 споживачам

У 2009 році власним споживачам 
ВАТ «Полтаваобленерго» відпущено 
2 млрд. 268 млн. кВт-год електро-
енергії на загальну суму 1 118 727 тис. 
грн. Рівень розрахунків споживачів 
електроенергії з ВАТ «Полтаваобле-
нерго» склав 99,2%

Структура споживання електроенергії

Групи споживачів
2008 рік 2009 рік

т. кВт-год % т. грн % т. кВт-год % т. грн %

Промислові (більше 750 кВА) 957 016 36,6 484 030,0 42,4 579 484 25,5 375 904,8 33,6

Промислові (до 750 кВА) 249 477 9,5 144 270,0 12,6 227 468 10,0 158 108,4 14,1

Міський електротранспорт 15 323 0,6 3 730,0 0,3 13 256 0,6 3 225,6 0,3

Непромислові споживачі 411 788 15,8 236 889,0 20,8 410 466 18,1 283 164,6 25,3

Виробничі сільгоспспоживачі 129 220 4,9 72 514,0 6,4 123 062 5,4 83 866,8 7,5

Населення 791 696 30,3 186 759,0 16,4 854 354 37,7 201 673,2 18,1

Населені пункти 58 224 2,2 12 322,0 1,1 60 145 2,7 12 783,6 1,1

УСЬОГО: 2 612 744 100,0 1 140 514 100 2 268 235 100 1 118 727 100
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приріст дебіторської заборгованості державних • 
бюджетних установ, обумовлений недостатнім і 
несвоєчасним фінансуванням Міністерством обо-
рони України військових частин, що знаходяться на 
бойовому чергуванні та які, згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України, не можуть обмежувати-
ся в електроспоживанні.

Для підвищення точності обліку електроенергії та 
запобігання безобліковому енергоспоживанню в 2009 
році продовжено виконання програми поетапної заміни 
застарілих приладів обліку електроенергії. Для цього 
було замінено на сучасні електронні прилади обліку 28 
899 однофазних та 2700 трифазних електролічильників, 
завдяки чому з експлуатації було вилучено всі пристрої 

з терміном використання більше 30 років. Також було 
встановлено 8366 шаф для однофазних і трифазних 
електролічильників, винесених на фасади будинків, і 
змонтовано вводи ізольованим проводом.

На даний час нараховується більше 110 тис. лічиль-
ників, винесених на фасади будівель, що становить 
близько 30% від загальної кількості побутових абонен-
тів, які мешкають у приватному секторі. 

У 2009 році працівниками енергозбутових підроз-
ділів ВАТ «Полтаваобленерго» було проведено 4224 
рейди для виявлення порушень Правил користування 
електроенергією. За результатами рейдів складено 2093 
акти, за якими підприємству сплачено 3 727,167 тис. 
грн. за 9 539,019 тис. кВт.год.

Структура споживання 
електроенергії, тис. кВт-год.

Структура споживання 
електроенергії, тис. грн



17
www.poe.pl.ua

3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

У зв’язку з підвищенням тарифів 
на теплову енергію з 1 січня 2009 
року для споживачів міста Кремен-
чук і затримками з розрахунками 
за новими тарифами в 2009 році 
збільшилися борги населення. 
Зростання заборгованості зумов-
лене низькою платоспроможністю 
побутових споживачів і відсутніс-
тю технічної можливості при-

пинення надання послуг з тепло-
постачання у приватному секторі 
через наявну заборгованість. Зрос-
ла заборгованість населення, ор-
ганізацій державного та місцевого 
бюджетів, інших споживачів. Од-
ночасно зменшено на 39% заборго-
ваність промислових споживачів. 
Для зменшення заборгованості за 
послуги з теплопостачання пра-

цівниками Кременчуцької філії у 
2009 році направлено 3079 позовів 
до суду про примусове стягнення 
коштів з боржників. 

3076 позовів на загальну суму 7 
млн 061 тис. грн розглянуто в суді 
та вирішено на користь підприєм-
ства. Протягом року боржниками 
сплачено на рахунок компанії 3 
млн 507 тис. грн.

3.3	 Передача та постачання
 теплової енергії

Протягом 2009 року споживачам ВАТ «Полтаваобленерго» відпущено 1434 тис. 
Гкал. теплоенергії на загальну суму 441 478 тис. грн. Споживачами сплачено 431 
835 тис. грн, або 97,8% вартості теплоенергії. Основна частина теплової енергії 
постачалася промисловим споживачам (48%) та населенню (45%).

Структура споживання теплоенергії (тис. грн)

Групи споживачів
2008 рік 2009 рік

т. Гкал % т. грн % т. Гкал % т. грн %

Промисловість 768 49,1 164 351 53,1 683 47,6 250 430 56,7

Житлокомунгосп: 753 48,1 119 056 38,5 714 49,8 156 847 35,5

населення• 675 43,2 101 250 32,7 647 45,1 128 182 29,0

державний бюджет• 23 1,5 5 385 1,8 19 1,3 8 251 1,9

місцевий бюджет• 50 3,2 11 269 3,6 46 3,2 18 922 4,3

інші• 5 0,3 1 152 0,4 4 0,3 1 492 0,3

Інші споживачі 43 2,7 25 893 8,4 37 2,6 34 201 7,8

Усього по області: 1564 100,0 309 300 100 1434 100 441 478 100

Загальна економічна криза спричинила 
певні складнощі у роботі ВАТ «Полтава-
обленерго». Спад виробництва призвів 
до зниження обсягів енергоспоживання 
промислового сектору. Тому працівники 
енергозбутових підрозділів спрямували 
усі зусилля на отримання коштів за елек-
троенергію. І нам вдалося довести цей 
показник майже до 100%.

Найбільш знаковою подією 2009 року в 
енергозбутовому напрямку роботи стало 
відкриття Центру обслуговування спожи-
вачів, адже сучасні стандарти сервісу ви-
магали підвищення якісного рівня роботи 
з клієнтами. Новий Центр обслуговування 
надає споживачам широкий спектр послуг 
і сприятиме покращенню стосунків енерге-
тиків з громадськістю.

Олег РОМАНЧУК
Директор зі збуту електричної 
та теплової енергії
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Основну частину придбаної 
електроенергії — 2 427,1 млн кВт-
год на суму 610 млн 349 тис. грн — 
ВАТ «Полтаваобленерго» закупи-
ло в ДП «Енергоринок» і сплатило 
за неї 613 млн 576 тис. грн. Рівень 
оплати придбаної електроенергії 
становить 100,5%.

ВАТ «Полтаваобленерго» за-
лишається практично єдиною 
обласною енергопостачальною 
компанією (окрім ВАТ «Київенер-
го»), що має потужне виробництво 
електричної та теплової енергії. 
Власне виробництво енергії здій-
снюється на Кременчуцькій ТЕЦ, 
яка знаходиться в довгостроковій 
оренді. Станція входить до складу 
10 найпотужніших теплоелектро-
централей України та забезпечує 
потреби споживачів Полтавської 
області в електричній енергії на 
20%. Теплова енергія, вироблена 
Кременчуцькою ТЕЦ, споживаєть-

ся промисловими підприємства-
ми, закладами соціальної сфери, 
населенням лівобережної частини 
міста Кременчук.

Станція працює в режимі комбі-
нованого виробництва електрич-
ної та теплової енергії. Обсяги 
виробництва залежать від потреб 
споживачів і кліматичних умов під 
час опалювального періоду. У 2009 
році на станції вироблено 899,8 
млн кВт-год електричної енергії 
та 1,634 млн Гкал теплової енергії. 
При цьому питомі витрати палива 
на відпуск електричної та теплової 
енергії склали 321,9 г/кВт-год та 
152,8 кг/Гкал.

Через підвищення вартості енер-
гоносіїв у 2009 році Кременчуцька 
ТЕЦ використовувала природний 
газ і мазут. Такі заходи дозволили 
знизити витрати компанії на опла-
ту природного газу та зменшити 
собівартість виробленої енергії.

Для забезпечення споживачів Полтавської області 
в 2009 році ВАТ «Полтаваобленерго» закуповува-
ло електричну енергію в Державного підприємства 
«Енергоринок», а також електроенергію, вироблену 
блок-станціями ВАТ «Крюківський вагонобудівний за-
вод» і міні-ГЕС ТОВ «Енергостар».

3.4	 Закупівля електричної енергії.
 Виробництво електричної
 та теплової енергії

Обсяги виробництва енергії

Розрахунки з ДП «Енегоринок»

Питомі витрати палива Кременчуцької ТЕЦ

.
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Зараз рівень зношеності основних засобів підпри-
ємства становить 72%, значна частина обладнання 
ВАТ «Полтаваобленерго» вичерпала свій технічний 
ресурс і вимагає заміни або модернізації. Збільшення 
енергоспоживання населених пунктів, відродження 
промислового виробництва, приєднання нових спо-
живачів у 2009 році обумовлювали зміни структури 
електромереж, збільшення наявних потужностей 
та побудови нових енергообєктів. Тому технічний 
розвиток електромереж ВАТ «Полтаваобленерго» 
минулого року був головним напрямком викорис-
тання ресурсів підприємства.

У 2009 році повністю виконано роботи з покра-
щення технічного стану та забезпечення стабільної 
роботи енергообладнання. Загальні витрати на 
ремонт електромереж 0,4–150 кВ минулого року 
становили 59,5 млн грн.

На підприємстві розроблена й успішно реалізуєть-
ся Програма технічного розвитку та реконструкції 
електромереж 0,4-150 кВ, що розрахована на 10 років 
і передбачає фінансування обсягом до 520 млн грн. 

На виконання заходів, які були передбачені 
інвестиційними програмами 2009 року, підприєм-
ством загалом використано 100 млн 715 тис. грн. Для 
технічного розвитку електромереж і фінансування 
інших напрямків діяльності компанії використано 78 

млн 716 тис. грн. При цьому витрати на забезпечення 
технічного розвитку, модернізації та будівництва 
електромереж склали майже 73% загального обсягу 
коштів.

Щороку ВАТ «Полтаваобленерго» для технічного переоснащення електро-
енергетичного обладнання використовує значні кошти. Насамперед за рахунок 
інвестиційної складової встановлених тарифів на виробництво, передачу та 
постачання електричної та теплової енергії споживачам.

3.5	 Реконструкція, будівництво
 електричних і теплових 
 мереж, іншого обладнання

Обсяги робіт в електричних мережах

Відремонтовані об’єкти 2008 рік 2009 рік

Повітряні лінії 35-110 кВ км 436 419

Повітряні лінії 0,4-10 кВ км 4663 4739

РП та ТП 6-10 кВ шт. 2054 2170

Силові трансформатори 6-10 кВ шт. 260 252

Вимикачі 35-110 кВ шт. 65 86

Вимикачі 6-10 кВ шт. 500 450

Підстанції 35-150 кВ шт. 34 38

Працівники юридичного департамен-
ту традиційно стоять на захисті право-
вих інтересів ВАТ «Полтаваобленерго». 
Протягом року ми здійснювали всебічну 
юридичну підтримку діяльності підприєм-
ства, представляючи його інтереси у судах 
різних рівнів. Кількість позовів, поданих 
компанією проти боржників за теплову 
чи електричну енергію, а також кількість 
виграних справ та значні суми повернених 
коштів переконливо свідчать про успіш-
ність і результативність нашої роботи у 
цьому напрямку.

Петро ГУЙВАН
Директор юридичного  
департаменту
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Розвиток, модернізація та будівництво елек-
тричних мереж

У 2009 році виконано заплановані роботи з реконструкції двох 
потужних енергоб’єктів: черговий етап реконструкції ПС 110/10 
кВ «Супрунівка» та виконано роботи по 2-му пусковому комп-
лексу ПС 110/35/10 кВ «Нові Санжари». Завдяки цьому значно 
підвищено надійність постачання електроенергії споживачам 
міста Полтава, розширено технічні можливості для приєднання 
нових електроустановок.

В інших районах області впродовж року замінено 2 вимикачі 
ММО-110 кВ на елегазові; 46 вводів 35-150 кВ; 2 приводи РПН, 
встановлено 11 блоків автоматичного регулювання (УЗА-10В.4); 
впроваджено 2 панелі ЦС на постійному оперативному струмі на 
ПС 110/35/10 кВ; реконструйовано 2 захисти трансформаторів 
на базі шафи РШ-ХІІІ на ПС-35 кВ та інше.

Упродовж року побудовано 7,34 км КЛ-6 кВ; проведено 
реконструкцію 1,9 км КЛ-6 кВ; реконструйовано 28,34 км ПЛ 
0,4-10 кВ неізольованим та 30,37 км ПЛ 0,4-10 кВ — ізольованим 
проводом. У 2009 році в місті Полтава побудовано 2 нових РП 
загальною потужністю 2,52 МВА, а також 14 розвантажувальних 
КТП у різних районах Полтавської області.

Ремонти теплових мереж

Після проведення гідравлічних випробувань протягом 2009 
року на магістральних теплових мережах було виявлено й 
усунуто 4 дефекти. Підрядними організаціями замінено 669 м 
магістральних теплопроводів. На 882 м труб виконано ремонт 
теплової ізоляції. Загальні витрати на проведення ремонту об-
ладнання району теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ станови-
ли 10,5 млн грн.

На ремонт розподільчих тепломереж Кременчуцької філії ВАТ 
«Полтаваобленерго» минулого року було використано майже 
6,2 млн грн. Упродовж року замінено 3,1 км мереж центрального 
опалення та гарячого водопостачання (у двохтрубному вимірі), 
де також замінено 372 одиниці запірної арматури, виконані ізо-
ляційні роботи на 2,4 км труб. На центральних теплопунктах і 
насосних станціях замінено 12 водопідігрівачів, 12 насосів. За 
участі підрядних організацій після проведених ремонтів тепло-
мереж відновлено 3,7 тис. м2 асфальтного покриття та виконані 
ремонти будівель центральних теплопунктів на суму 284 тис. грн.

Обсяги ремонтних робіт у теплових мережах

Найменування робіт Од. виміру 2008 рік 2009 рік

Магістральні теплові мережі

Заміна труб магістральних тепломереж м 574,5 669

Ізоляційні роботи на магістральних мережах м 594 882

Розподільчі теплові мережі

Заміна мереж центрального опалення та гарячого водопостачання м* 3200 3100

Заміна запірної арматури шт. 450 372

Ізоляційні роботи м* 2600 2360

Відновлення асфальтного покриття (підрядним способом) м2 3245 3705

Центральні теплові пункти, підкачуючі насосні станції 

Заміна водопідігрівачів шт. 12 12

Заміна запірної арматури шт. 105 96

Заміна насосів шт. 12 12

Ремонт будівель ЦТП (підрядним способом) тис. грн 144 284

Витрати на ремонт всього: млн. грн 5,9 6,2
*у двохтрубному вимірі
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Ремонт та модернізація облад-
нання Кременчуцької ТЕЦ

Загальні витрати на ремонт обладнання 
Кременчуцької ТЕЦ у 2009 році становили 
51,6 млн грн без ПДВ (з урахуванням за-
ходів інвестиційної програми).

Для забезпечення оптимальних режи-
мів роботи станції, заміни та модернізації 
застарілого обладнання повністю вико-
нано передбачені річною інвестиційною 
програмою обсяги ремонтних робіт, на що 
витрачено 21 999 тис. грн. з ПДВ. Біль-
шість заходів були спрямовані на заміну та 
реконструкцію обладнання:

заміна головного паропроводу турбоге-• 
нератору ст. №3;
відновлення технічних характеристик • 
турбогенератору Т-100/120-130 ст. №4;
відновлення технічних характеристик • 

з заміною екранних труб котлоагрегату 
ПТВМ-180 ст. №5 (І етап);
реконструкція системи безпеки на газо-• 
проводах котлоагрегатів.

Також проведено вдосконалення техно-
логії обробки води на Н-фільтрах і ви-
конано частково роботи з переміщення та 
встановлення транспортної дільниці на 
території Кременчуцької ТЕЦ. За рахунок 
фінансових коштів, передбачених у тарифі 
на передачу теплової енергії, у 2009 році 
виконано заміну ділянки тепломагістралі 
№12 по вул. В. Бойко від ТК-12/4 до ТК-
12/8 та заміну обладнання теплової камери 
10/21. 

Проведені заходи підвищили надійність 
роботи станції, дозволили забезпечити 
оптимальні режими роботи основних агре-
гатів, сприяли підвищенню продуктивності 
праці персоналу.

Основними напрямками використання  
коштів у 2009 році стали:

технічний розвиток, модернізація, • 
будівництво електромереж  

зниження технологічних втрат елек-• 
троенергії 

впровадження та розвиток АСДТК• 

впровадження та розвиток інформацій-• 
них технологій

впровадження та розвиток систем • 
зв’язку та телекомунікації

інші витрати• 

57 443 тис. грн;

7 668 тис. грн;

1 652 тис. грн;

2 339 тис. грн;

8 736 тис. грн;

878 тис. грн.
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Розвиток інформаційних систем та 
технологій

У 2009 році впроваджено систему обліку та 
контролю ресурсів підприємства SAP R/3 на 
Миргородській та Лубенській філіях ВАТ «Полта-
ваобленерго», на Кременчуцькій ТЕЦ уведений в 
експлуатацію модуль обліку спецодягу. Автомати-
зація філій виконана комплексно: автоматизовані 
процеси бухгалтерського й управлінського обліку, 
процеси відстеження й контролю виконання бюдже-
ту інвестиційної програми, калькуляція послуг «на 
сторону» для споживачів, ведення бази даних видачі 
технічних умов, контроль закупівлі й списання 
ТМЦ. 

З метою розширення можливостей використан-
ня системи SAP R/3 на ВАТ «Полтаваобленерго» 
вперше в електроенергетиці України реалізовано 
проект архівації історичних даних. Запроваджені 
зміни дали можливість скоротити обсяг документів 
оперативного користування, розвантажити сервери 
та позбавили необхідності збільшувати обсяг необ-
хідної дискової пам’яті на наступні два роки.

Для подальшого розширення можливостей 
програми автоматизованого збору консолідованої 
звітності районних філій товариства в системі SAP 
R/3 виконані роботи щодо звітних даних для юри-
дичного департаменту, відділу приєднань, техніч-
них та енергозбутових підрозділів. Централізація 
програм обробки звітних даних прискорила надання 
звітності; скоротила час обробки даних; забезпечила 
високу надійність збереження баз даних та їхніх 
копій і формування оперативного зведеного аналізу 
даних по філіях.

3.6	 Упровадження новітніх
 технологій та обладнання

Упровадження та розвиток АСДТК

Використання автоматизованих систем управлін-
ня роботою електромереж залишається перспектив-
ним напрямком розвитку компанії. Автоматизовані 
системи забезпечують високу надійність роботи 
обладнання, реєстрацію аварійних та поточних по-
дій, дозволяють здійснювати оперативний контроль 
та керування  схемою електричної мережі, про-
водити діагностику стану основного обладнання, 
контролювати електроспоживання  та здійснювати 
локалізацію втрат в електричній мережі з метою їх 
подальшого усунення.

У 2009 році виконано роботи з упровадження ав-
томатизованої системи диспетчерського управління 
електромережами SCADA на 14 підстанціях. Таким 
чином на початок 2010 року телемеханізовано 182 
підстанції ВАТ «Полтаваобленерго».

Упровадження та розвиток систем 
зв’язку та телекомунікації

Поетапне створення корпоративної мережі пере-
дачі даних розширює можливості підприємства із 
забезпечення якісного та надійного обміну інформа-
цією між центром та регіонами, поширює викорис-
тання системи управління ресурсами компанії на рі-
вень районних філій. Власна мережа передачі даних 
створює основу для ширшого використання систем 
дистанційного керування та цифрової телефонії. У 
підсумку побудова такої системи забезпечить на-
дійність та захист інформаційних потоків компанії, 
оперативність обміну даними, необхідними для 
контролю за основними виробничими процесами 
підприємства.

У 2009 році розпочалося будівництво 3 сегменту 
системи корпоративного зв’язку компанії, вста-
новлено 2 АТС «Definity», виконано будівництво 6 
ділянок лінії радіорелейного зв’язку та 2 радіовеж; 
виконано будівництво СПД 2 філій, розроблено 
проекти побудови радіорелейних ліній зв’язку, 
антенних опор та мереж передачі даних. Остаточ-
не завершення побудови системи корпоративного 
зв’язку заплановане на 2012 рік.
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3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.7	 Обсяги технологічного
 приєднання до електричних мереж

Спеціалісти відділу з приєднання електроустановок і відповідні фа-
хівці в районних філіях забезпечували опрацювання заяв споживачів, 
надавали відповідні консультації та проводили оформлення документів, 
координували роботу інших відділів і служб підприємства, здійснювали 
контроль за виконанням договорів про приєднання.

Протягом 2009 року до електромереж ВАТ «Полтаваобленерго» було 
приєднано 1757 нових споживачів, з них 1095 фізичних осіб, 662 — юри-
дичних. Загальна потужність приєднаних у 2009 році електроустановок 
склала 14,7 МВт.

Для впорядкування приєднання нових споживачів 
до електромереж ВАТ «Полтаваобленерго» у структурі 
підприємства наприкінці 2007 року був створений від-
діл з приєднання електроустановок споживачів.

Обсяги приєднання до мереж
ВАТ «Полтаваобленерго», споживачів

Приєднано всього:
У тому числі:

фізичних осіб юридичних осіб

Кількість 
споживачів

Загальна 
потужність, кВт

Кількість 
споживачів

Загальна 
потужність, кВт

Кількість 
споживачів

Загальна 
потужність, кВт

1757 14 747,68 1095 7133,61 662 7614,07
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4	 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 ТОВАРИСТВА НА 2010 РІК

Інвестиційна програма ВАТ «Полтаваобленерго» на 2010 
рік з внесеними змінами затверджена у сумі 110 млн. 258 
тис. грн. Більшу частину коштів – 96 млн. 152 тис. грн. – 
заплановано використати для розвитку та модернізації 
електромереж та компанії в цілому. 14 млн. 106 тис. грн. 
передбачено для заміни обладнання Кременчуцької ТЕЦ.

Основна частина коштів інвестиційної складової тарифу 
(67 316 тис. грн) призначена для технічного розвитку, 
модернізації та будівництва електромереж. У 2010 році 
розпочалося будівництво ПС 110/6 кВ «Полтава-місто», 
реконструкція 40,17 км ПЛ 0,4-10 кВ з використанням 
неізольованого проводу, 36,3 км ЛЕП 0,4–10 кВ з викорис-
танням ізольованого проводу, заміна 64 опор 35–110 кВ, 
запланована заміна та модернізація інших енергообєктів.

Серед решти напрямків використання інвестиційних 
коштів — заміна застарілих приладів обліку електроенергії 
(41 006 однофазних і 2500 трифазних лічильників), теле-
механізація 15 підстанцій Зіньківської та Семенівської 
філій, будівництво 3-го сегменту корпоративного зв’язку 
компанії, придбання автотранспортної техніки.

На Кременчуцькій ТЕЦ у 2010 році планується викона-
ти ремонт основного обладнання та, крім того, із заходів 
інвестиційної програми: заміну панелей екранів котлоагре-
гатів ТГМ-84 ст. №1, 4 та реконструкцію схеми трубопро-
водів подачі та підготовки живильної води.

Для забезпечення технічного розвитку підприємства, покращення стану об-
ладнання електричних мереж, розширення наявних потужностей та підвищення 
якості обслуговування споживачів компанії ВАТ «Полтаваобленерго» розроби-
ло та подало на затвердження Національній комісії регулювання електроенер-
гетики України пропозиції щодо використання інвестиційної складової тарифів 
на електроенергію у 2010 році. 

Основний напрямок розвитку підприєм-
ства у 2009 році – покращення технічного 
стану, заміна та модернізація енергоо-
бладнання електромереж. Водночас зна-
чні кошти спрямовані і на впровадження 
нових, сучасних технологій управління 
та контролю за станом електромереж, 
розвиток корпоративної мережі переда-
чі даних та зв’язку. Комплексний підхід 
до планування розвитку підприємства, 
органічне поєднання сучасного обладнан-
ня та інформаційних засобів контролю та 
управління забезпечили високі результати 
роботи компанії у 2009 році та наблизи-
ли наше підприємство до європейських 
стандартів.

Сергій СЕВІДОВ
Директор з інвестиційної 
діяльності

Напрямки використання 
інвестиційних коштів у 2010 році



Річний звіт 2009
26 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Показники ефективності фінансово-господарської діяльності під-
приємства свідчать про покращення фінансових результатів роботи 
компанії. Коефіцієнти рентабельності й оборотності активів щороку 
зростають. Коефіцієнт фінансової стійкості перебуває на достатньому 
рівні. Коефіцієнти загальної й абсолютної ліквідності значно зросли 
в 2009 році. Загальний фінансовий стан ВАТ «Полтаваобленерго» є 
задовільним.

Валовий доход ВАТ «Полтаваобленерго» у 2009 
році становив 2 млрд 116 млн. грн. і порівняно з 2008 
роком збільшився на 526 млн. грн. Підприємством 
отримано 55,4 млн. грн. чистого прибутку, що на 35 
млн. грн. більше минулорічного показника.

5	 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
 ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

5.1	 Фінансові підсумки
 діяльності

Аналіз ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства

Показник 2005 2006 2007 2008 2009

Коефіцієнт рентабельності активів 0,010 0,007 0,022 0,025 0,059

Коефіцієнт оборотності активів 1,174 1,296 1,412 1,641 1,884

Коефіцієнт фінансової стійкості 2,597 1,986 1,546 1,418 2,155

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,542 0,732 0,706 0,537 0,672

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,095 0,261 0,423 0,086 0,192

Не зважаючи на негативні наслідки 
кризи в економіці країни, фінансовий 
стан ВАТ «Полтаваобленерго» у 2009 
році покращився: майже на 25% збіль-
шився валовий доход, зросли основні 
показники ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства. 
Минулий рік підприємство завершило 
з прибутком 55 млн. грн. – найвищим 
показником за останнє десятиліття. 
Компанія входить до числа найбіль-
ших платників податків Полтавської 
області та забезпечує вагомий внесок 
у соціально-економічний розвиток 
регіону.

Олександр ОЛЕКСЕНКО
Фінансовий директор
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5.2	 Сплата податків
 і зборів

Зменшення обсягів податкових платежів на 42 млн грн відбулося внаслідок 
скасування у 2009 році цільової надбавки до чинного тарифу на електричну 
енергію та зниження податку на прибуток, яке обумовлене зменшенням інших 
доходів підприємства та збільшенням витрат на основні засоби. Сплата ж 
інших податків зросла майже на 10 млн. грн. за рахунок збільшення тарифів на 
енергію, зниження рівня втрат у мережах.

За підсумками роботи у 2009 році ВАТ «Полтаваобле-
нерго» входить до числа найбільших платників податків 
Полтавської області. Загалом протягом року підприєм-
ством сплачено до загального та місцевого бюджетів біль-
ше 120 млн. грн., що на 32 млн. грн. менше аналогічного 
показника 2008 року.

Види платежів 2005 2006 2007 2008 2009

Податок на прибуток 17 413,3 14 634,9 14 106,6 49 788,8 23 632,7

Податок на додану вартість 56 863,8 31 234,3 52 683,2 55 057,5 61 843,0

Податок з доходів фізичних осіб 9076,2 10 282,3 16 300,3 21 661,6 22 574,2

Цільова надбавка 17 272,0 20 017,1 27 888,5 23 023,1 7102,9

Інші види платежів і зборів 3163,3 2308,2 2453,6 2977,7 5082,8

Усього: 103 788,6 78 476,8 113 432,2 152 508,7 120 235,6

Обсяги сплати податків 
ВАТ «Полтаваобленерго» (тис. грн)

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

залишкова вартість 010 2603 1705

первісна вартість 011 13 523 13 965

накопичена амортизація 012 10 920 12 260

Незавершене будівництво: 020 60 008 30 445

Основні засоби

залишкова вартість 030 530 829 742 681

первісна вартість 031 2 182 523 2 444 116

Знос 032 1 651 694 1 701 435

Довгострокові біологічні активи

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036   

накопичена амортизація 037   

Довгострокові фінансові інвестиції

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045 209  

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 3472 3003

Інвестиційна нерухомість

справедлива (залишкова) вартість 055 0 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056   

знос інвестиційної нерухомості 057   

Відстрочені податкові активи 060 42 930 45 029

Гудвіл 065 1518  

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом I 080 641 569 822 863

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

5.3	 Баланс ВАТ «Полтаваобленерго» за 2009 рік
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Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Виробничі запаси 100 29 363 39 420

Поточні біологічні активи 110 3

Незавершене виробництво 120

Готова продукція 130

Товари 140 309 240

Векселі одержані 150 1 225 1 909

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 33 770 62 350

первісна вартість 161 54 139 83 174

резерв сумнівних боргів 162 20 369 20 824

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом 170 82 3

за виданими авансами 180 64 818 39 326

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1973 7015

Поточні фінансові інвестиції 220 4098 3980

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті• 230 22 732 44 330

у т. ч. в касі• 231 4 10

в іноземній валюті• 240   

Інші оборотні активи 250 24 359 19 856

Усього за розділом II 260 182 732 218 429

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 1 416

IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ 275

БАЛАНС 280 824 301 1 042 708

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 300 55 240 55 240

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330 255 956 389 184

Резервний капітал 340 28 068 28 068

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 143 475 228 099

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Усього за розділом I 380 482 739 700 591

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу 400 1189 17 045

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 джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї 418   

Цільове фінансування 420

Усього за розділом II 430 1189 17 045

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків 440 42 309 62 403

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 33 510 32 114

Відстрочені податкові зобов’язання 460

Інші довгострокові зобов’язання 470

Усього за розділом III 480 75 819 94 517

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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4,939 Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків 500 43 100 33 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 31 538 18 144

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів• 540 135 990 117 102

з бюджетом• 550 15 054 19 908

з позабюджетних платежів• 560   

зі страхування• 570 3825 6679

з оплати праці• 580 8947 14 902

з учасниками• 590 860 860

із внутрішніх розрахунків• 600   

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

605   

Інші поточні зобов’язання 610 25 240 19 960

Усього за розділом IV 620 264 554 230 555

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630

БАЛАНС 640 824 301 1 042 708

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2 115 704 1 589 591

Податок на додану вартість 015 352 606 264 919

Акцизний збір 020   

Інші податки та збори, сплачені з обороту 025 4591 22 710

Інші вирахування з доходу 030   

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1 758 507 1 301 962

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1 601 152 1 158 463

Валовий:    

прибуток• 050 157 355 143 499

збиток• 055 0 0

Інші операційні доходи 060 15 752 6070

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061   

Адміністративні витрати 070 59 974 45 372

Витрати на збут 080   

Інші операційні витрати 090 11 024 36 661

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091   

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток• 100 102 109 67 536

збиток• 105 0 0

Доход від участі у капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120 55 5676

Інші доходи 130 10 843 9307

Фінансові витрати 140 17 246 12 717

Втрати від участі у капіталі 150   

Інші витрати 160 15 066 15 409

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток• 170 80 695 54 393

збиток• 175 0 0

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

5.4	 Звіт про фінансові результати за 2009 рік
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Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

У т.ч. від припинення діяльності та/або від переоцінки необоротних активів і груп вибуття унаслідок припинення діяльності

прибуток• 176   

збиток• 177   

Податок на прибуток від звичайної діяльності: 180 25 309 34 473

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185   

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток• 190 55 386 19 920

збиток• 195 0 0

Надзвичайні

доходи• 200   

витрати• 205   

Податки з надзвичайного прибутку 210   

Чистий    

прибуток• 220 55 386 19 920

збиток• 225 0 0

Забезпечення матеріального заохочення 226   

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка
За звітний 

період
За попередній 

період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 754 976 574 869

Витрати на оплату праці 240 169 198 141 873

Відрахування на соціальні заходи 250 59 406 49 268

Амортизація 260 71 181 57 743

Інші операційні витрати 270 119 955 122 754

Разом 280 1 174 716 946 507

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка
За звітний 

період
За попередній 

період

1 2 3 4

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 0,250 0,090

Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію

330  0,250 0,090

Дивіденди на одну просту акцію 340   

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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Стаття Код рядка
За звітний період За попередній  період

Надходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6

I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 80 695  54 393  

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 020 71 181 x 57 743 x

збільшення (зменшення) забезпечень 030 17 045  1189  

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040  173 9074  

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 4 168  426  

Витрати на сплату відсотків 060 17 246 x 12 717 x

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах

070 190 162 0 135 542 0

Зменшення (збільшення):      

оборотних активів 080 15 260   24 741

витрат майбутніх періодів 090  1416   

Збільшення (зменшення):      

поточних зобов’язань 100  29 296 42 288  

доходів майбутніх періодів 110     

Грошові кошти від операційної діяльності 120 174 710  153 089 0

Сплачені:      

відсотки 130 x 18 446 x 13 783

податок на прибуток 140 x 23 497 x 49 789

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 132 767 0 89 517 0

Рух коштів від надзвичайних подій 160     

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 132 767 0 89 517 0

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

5.5	 Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік
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Стаття Код рядка
За звітний період За попередній  період

Надходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6

II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реалізація:      

фінансових інвестицій 180 9080 x 4550 x

необоротних активів 190 512 x 3492 x

майнових комплексів 200     

Отримані:      

відсотки 210  x 164 x

дивіденди 220  x 636 x

Інші надходження 230  x  x

Придбання:      

фінансових інвестицій 240 x 8850 x 4984

необоротних активів 250 x 122 133 x 148 110

майнових комплексів 260 x  x  

Інші платежі 270 x  x 1714

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 121 391 0 145 966

Рух коштів від надзвичайних подій 290     

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 121 391 0 145 966

III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження власного капіталу 310  x  x

Отримання позики 320 467 603 x 273 226 x

Інші надходження 330 55 x 5040 x

Погашення позик 340 x 457 609 x 275 962

Сплачені дивіденди 350 x  x  

Інші платежі 360 x  x  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 10 049 0 2304 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380     

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 10 049 0 2304 0

Чистий рух коштів за звітний період 400 21 425 0 0 54 145

Залишок коштів на початок року 410 22 732 x 85 951 x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 173   9 074

Залишок коштів на кінець року 430 44 330 x 22 732 x

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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6	 ПЕРСОНАЛ 
 І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

На кінець 2009 року спискова чисельність працівників 
центральних, районних підрозділів і Кременчуцької ТЕЦ 
ВАТ «Полтаваобленерго» складала 5730 осіб. Середньо-
спискова чисельність упродовж року складала 5664 особи. 
У тому числі керівників — 649, професіоналів і фахівців — 
1325, службовців — 201, робітників — 3555 осіб. 

1787 працівників підприємства мають вищу освіту. Ще 
2657 співробітників компанії мають неповну та базову 
вищу освіту.

З числа загальної кількості працівників підприємства 
722 особи становив персонал Кременчуцької ТЕЦ, 5008 
осіб — персонал технічних, збутових та інших підрозділів 
підприємства.

У сучасних умовах діяльності ВАТ «Полта-
ваобленерго» посилена увага приділяється 
співробітникам компанії як визначальному 
фактору подальшого розвитку. Персонал 
підприємства — найбільш динамічний та 
складний в управлінні ресурс, однак саме 
завдяки працівникам досягаються цілі та 
завдання, що стоять перед компанією.

6.1	 Структура
 персоналу
 Товариства

36

Для розвитку та зміцнення кадрового 
потенціалу ВАТ «Полтаваобленерго» 
у 2009 році відповідні служби компа-
нії забезпечили виробничо-технічне 
навчання та підвищення кваліфікації 
працівників, створили належні умови 
для безпечного виконання робіт та 
охорони праці, забезпечення працівни-
ків засобами захисту та іншим споря-
дженням, продовжували вдосконален-
ня системи матеріального заохочення 
працівників та підвищення продуктив-
ності праці. Водночас протягом року 
проведено заплановані заходи для 
створення належних умов для занять 
спортом, лікування та змістовного від-
починку персоналу компанії, гармоній-
ного культурно-естетичного розвитку.

Борис ПОПОВ
Директор з кадрової політики,
оплати праці та соціальних питань
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3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.2	 Відомості
 про рух
 персоналу
 Товариства

У 2009 році прийнято 60 молодих спеціалістів 
після закінчення вищих навчальних закладів, 12 мо-
лодих спеціалістів працевлаштовані після закінчення 
професійно-технічних навчальних закладів. 375 пра-
цівників компанії продовжують навчання у вищих та 
середньо-спеціальних навчальних закладах.

Протягом 2009 року на роботу до під-
приємства прийнято 193 нових праців-
ника, звільнилося (за згодою сторін, за 
власним бажанням, через реорганіза-
цію та скорочення, з інших причин) 430 
працівників. Плинність кадрів підпри-
ємства у 2009 році становила 3,44%.
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6.3	 Оплата праці персоналу
Упродовж 2009 року керівництво компанії проводило зважену по-

літику в організації оплати праці та матеріального заохочення пра-
цівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенер-
гію, затверджених НКРЕ, відповідно до Законів України «Про оплату 
праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».

Керівництво компанії передбачало механіз-
ми захисту купівельної спроможності заро-
бітної плати шляхом індексації нарахованої 
заробітної плати, яка здійснюється відповід-
но до чинного законодавства.

У зв’язку з погіршенням фінансового 
стану ВАТ «Полтаваобленерго» в умовах 
фінансово-економічної світової кризи про-
тягом 2009 року посадові оклади працівників 
підприємства не підвищувалися, але завдяки 
зваженому підходу до вирішення питань 
з оплати праці персоналу, навіть в умовах 
непростого економічного стану країни в по-
точному році керівництву компанії вдалося 
втримувати розмір зарплати працівників на 
стабільному рівні. Заборгованість з виплати 
заробітної плати співробітникам товариства 
відсутня.

У товаристві створена ефективна система 
моральної та матеріальної мотивації персона-
лу. Протягом останніх кількох років показ-
ники й умови преміювання постійно вдо-
сконалювалися. Матеріальною мотивацією є 
преміювання персоналу відповідно до чинних 
Положень:

Преміювання персоналу Кременчуцької • 
ТЕЦ здійснюється за виконання планових 
показників, що забезпечують безперебійне 
виробництво теплової та електричної енер-
гії, і досягнення економії питомих витрат 

палива на виробництво електроенергії.
Персоналу районних філій за умови 100% • 
оплати за відпущену електроенергію 
преміювання здійснюється за виконання 
планового завдання фактичних ТВЕ (тех-
нологічних втрат електроенергії), з ураху-
ванням ступеня наближення фактичного 
виконання ТВЕ до нормативного завдання 
та з урахуванням підсумків загального 
рейтингу районних підрозділів залежно 
від зайнятого в ньому місця (рейтинг 
охоплює майже 40 основних показників 
виробничої діяльності).
Апарату управління, виробничих служб • 
премія нараховується за виконання норма-
тивного завдання ТВЕ по ВАТ «Полтава-
обленерго» та з урахуванням виробничих 
показників у цілому по компанії.

Крім цього, персонал отримує премії від-
повідно до чинних Положень за виконання 
додаткових робіт і надання послуг стороннім 
юридичним і фізичним особам, за інтенсив-
ність праці при виконанні більше ніж на 
100% завдань, визначених за затвердженими 
нормами часу, за виявлення порушень Пра-
вил користування електричною та тепловою 
енергією.

Завдяки цьому, середня заробітна плата 
персоналу ВАТ «Полтаваобленерго» в 2009 р. 
збільшилася на 16,3%, з 1964 грн. до 2285 грн.
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6.4	 Навчання та підвищення кваліфікації
 робітників. Робота з кадровим резервом

У 2009 році системою виробничо-
технічного навчання без відриву від 
виробництва було охоплено 3218 осіб. 

Завдяки короткостроковому на-
вчанню в навчально-курсовому центрі 
ВАТ «Полтаваобленерго» підвищили 
свою кваліфікацію 405 спеціалістів 
і робітників підприємства, 116 осіб 
пройшли перепідготовку з суміжних 
професій (на Кременчуцькій ТЕЦ за 
індивідуальними формами навчання 
— 50 осіб).

Один з головних принципів кадро-
вої політики компанії — конкурсний 
відбір кандидатів на вакантні посади. 
Для цього в компанії триває систе-
матична та цілеспрямована робота зі 
створення та розвитку резерву кадрів 
для заміщення вакантних посад 
керівників. Основні напрямки роботи 
з резервом — це вибір кандидатів у 
резерв, підготовка резерву, оцінка пер-
соналу та кадрового резерву відповід-
но до чинних Положень. У результаті 
цієї роботи був сформований резерв 
на посади начальників філій та їхніх 
заступників (усього 106 осіб), а також 
резерв на начальників служб і відділів 
у кількості 77 осіб. Універсальний 
кадровий резерв нараховує 2 особи.

У 2009 році з кадрового резерву ви-

сунуто 4 особи:
на посади начальників структурних • 
одиниць — 1 особа;
на посади заступників начальників • 
структурних одиниць — 3 особи.

З метою застосування технічних 
методів для навчання та перевірки 
знань персоналу, оцінки ділових якос-
тей, атестації та підведення підсумків 
курсів підвищення кваліфікації персо-
налу в навчально-курсовому центрі 
підприємства використовується про-
грама «Аспект», а тестування з психо-
логії зі складанням психографічного 
профілю оцінюваного здійснюється з 
використанням програмного забез-
печення «Професор-кадри» професій-
ним психологом. У програмі «Аспект» 
пройшли перевірку знань 894 особи.

З метою підвищення кваліфікації 
та обміну досвідом у 2009 році було 
проведено два семінарські заняття з 
начальниками філій, два семінарські 
заняття з заступниками начальників 
філій з передачі електроенергії та 
з заступниками начальників філій 
зі збуту електричної енергії. Були 
проведені конкурси «Кращий за про-
фесією» серед диспетчерів і старших 
диспетчерів ЦДС та серед чергових і 
старших диспетчерів ОДГ філій ВАТ 
«Полтаваобленерго», конкурс серед 
інспекторів філій, змагання бригад 
з ремонту й обслуговування розпо-
дільчих мереж напругою 0,4–10 кВ, 
змагання бригад з ремонту та об-
слуговування ліній електропередачі 
напругою 35 кВ та вище.

Підвищення професійного 
рівня працівників — основа 
ефективного використання 
виробничого потенціалу 
ВАТ «Полтаваобленерго».



Річний звіт 2009
40

6.5 Охорона праці

На підприємстві діє навчально-курсовий 
центр, приміщення якого обладнане мето-
дичним кабінетом і класами: комп’ютерним, 
з охорони праці, електромереж. Щорічно в 
центрі проходять підготовку та підвищення 
кваліфікації близько 800 працівників під-
приємства.

Для зниження рівня травматизму та 
професійних захворювань на підприємстві 
проведено ряд відповідних заходів.

У 2009 році надруковано та передано в усі 
структурні підрозділи «Систему управління 
охороною праці ВАТ «Полтаваобленер-
го», яку розроблено відповідно до вимог 
стандарту OHSAS 18001:2007. Службою 
охорони праці створено брошуру - довідкові 
матеріали для майстрів ВАТ «Полтаваобле-
нерго» «Ідентифікація ризиків та визна-
чення небезпек», яку надіслано до районних 
філій.

На підприємстві кожному новому праців-
никові та працівникам підрядних організа-
цій видається пам’ятка «Це повинен знати 
кожен», в якій наведені загальні відомості 
про ВАТ «Полтаваобленерго» й основні ви-
моги виробничої та трудової дисципліни.

У 2009 році, з метою профілактики і недо-
пущення дитячого травматизму на енерго-

обладнанні нашого підприємства і в побуті, 
були надруковані брошури-пам’ятки для 
дітей та підлітків про правила поводження 
поблизу електроустановок і з електропобу-
товими приладами. Ця продукція була роз-
повсюджена серед учнів шкіл Полтавської 
області перед початком літніх канікул.

Щорічно в компанії виконуються комп-
лексні заходи дотримання встановлених 
норм безпеки, гігієни праці, підвищення 
рівня охорони праці, попередження травма-
тизму, профзахворювань та аварій. У 2009 
році кошторис витрат фонду охорони праці 
порівняно з попереднім періодом збіль-
шився і склав 5,44 млн. грн. Для організації 
безпечного виконання робіт минулого року 
придбані та передані до центральних і ра-
йонних виробничих підрозділів покажчики 
напруги, переносні заземлення, каски, шоло-
ми, монтерські пояси та діелектричні засоби, 
наочна агітація, нормативні документи та 
методичні посібники.

Унаслідок виконання запланованих за-
ходів з охорони праці, створення в кожному 
структурному підрозділі підприємства та 
на кожному робочому місці умов праці, що 
відповідають вимогам нормативно-правових 
актів, забезпечення дотримання вимог за-
конодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці досягнуто зниження показни-
ків виробничого травматизму. Хоча нещасні 
випадки на виробництві все ж трапляють-
ся, у тому числі і внаслідок невиконання 
окремими працівниками організаційно-
технічних заходів під час роботи. Проте, в 
2009 році кількість нещасних випадків на 
виробництві, порівняно з 2008 роком, змен-
шилася на 40%.

Питання охорони праці у ВАТ 
«Полтаваобленерго» — вагома 
складова загальної системи 
соціального розвитку компанії. 
У компанії проводиться зна-
чна робота з підвищення знань 
персоналу.

6. ПЕРСОНАЛ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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6.6 Реалізація
 соціальних 
 заходів

У 2009 адміністрація та профспілковий комітет 
забезпечили придбання санаторно-курортних 
путівок для 619 осіб. У дитячих оздоровчих та-
борах і відомчому таборі «Енергетик» відпочило 
517 дітей працівників підприємства. У 2009 році 
проведені конкурси дитячого малюнка та тради-
ційні фестивалі дитячої самодіяльності серед дітей 
співробітників компанії. За участі працівників 
проведені концерти з нагоди визначних дат й огляд 
художньої самодіяльності серед районних підроз-
ділів компанії. У 2009 році проведені змагання 
працівників ВАТ «Полтаваобленерго» з туризму та 
риболовлі, шахів, міні-футболу, баскетболу.

Вагомі досягнення ВАТ «Полтаваобленерго» в 
реалізації соціальної програми та заходів мораль-
ного заохочення персоналу стали основною темою 
обговорення під час чергового виїзного засідання 
Правління Ради старійших енергетиків України.

Соціальна програма ВАТ «Полта-
ваобленерго» передбачає чимало 
заходів морального та матеріаль-
ного заохочення персоналу та є ор-
ганічним доповненням до системи 
оплати праці.

6. ПЕРСОНАЛ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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ВАТ	«Полтаваобленерго» 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5,
 тел. (0532) 516-359, факс (0532) 516-120

Реєстратор ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»
 49040, м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе,
 буд. 4, секція 1, офіс 4 тел. (0562) 65-68-57

Аудитор Аудиторська фірма «Легорка-3»
 36028, Полтава, вул. Калініна, 34
 тел. (05322) 4-31-51

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Чернявський	Володимир	Олександрович	
В. о. голови правління

Попов	Борис	Анатолійович
Директор з кадрової політики, 
оплати праці та соціальних питань

Ярцев	Володимир	Романович
Технічний директор

Романчук	Олег	Миколайович
Директор зі збуту електро- та теплоенергії

Олексенко	Олександр	Сергійович
Фінансовий директор

Севідов	Сергій	Васильович
Директор з інвестиційної діяльності

Гуйван	Петро	Дмитрович
Директор юридичного департаменту. 
Секретар правління
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