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Шановні акціонери! 
Річний звіт АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», представлений вашій увазі, 

узагальнює результати виробничої діяльності компанії у 2019 році. Ми 
підсумували роботу великого колективу енергетиків-професіоналів, для яких 
надійність електропостачання області залишалася безумовним пріоритетом. 
Зниження втрат електроенергії при транспортуванні, застосування засобів 
автоматизованого керування та контролю за обладнанням, оперативне 
реагування на технологічні порушення – ключові складові безперебійної 
роботи енергетичної системи.  

Товариство тримає руку на пульсі часу і постійно модернізує 
електромережі та обладнання. Протягом звітного періоду завершено другий 
етап масштабної реконструкції ПС 110/10 кВ «Супрунівка». Встановлено 
сучасне обладнання ВРУ 110 кВ, замінено масляні вимикачі на елегазові, 
збудувано нове приміщення оперативного пульту управління.  

Окрім цього, завершено технічне переоснащення ПС 154/35/6 кВ 
«Крюків» та ПС 110/10 кВ «Хорол». 

Масштабною роботою стало встановлення 13 реклоузерів типу ТНО-
RC27 на 5 лініях 6-10 кВ. Це покращило електропостачання мешканців 
Кам’яних Потоків, Тимошівки, Глобиного, Великих Сорочинців та Миргорода. 

У 2019 році у Товаристві продовжувала впроваджуватися Система 
безперервного вдосконалення «Лідер», нею охоплено всі структурні 
підрозділи підприємства. Це дало змогу організувати лад на робочих місцях, 
зробити їх безпечнішими та підвищити продуктивність праці.   

Минулий рік у компанії був проголошений роком поліпшення санітарно-
побутових умов персоналу Товариства. Були виконані ремонти робочих 
кабінетів, замінені старі зношені меблі на сучасні, проведено роботи з 
вдосконалення стану робочих місць для енергетиків області.  

  Ми і надалі продовжуватимемо діяльність, спрямовану на розкриття 
власних трудових ресурсів. Ефективність, професіоналізм і командний дух – 
ось цінності, які дозволять нам досягти нових виробничих успіхів.  

 
 

Правління АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
 

1.1. Компанія у 2019 році 
Основним видом діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є надання послуг 

з розподілу електричної енергії, що підтверджено ліцензією НКРЕКП 
(Постанова НКРЕКП від 16.11.2018 р. № 1442). 

У складі компанії – 28 районних філій з центральним офісом у місті 
Полтава.  

Електроенергетичний комплекс області, роботою якого опікуються 
працівники АТ «ПОЛТАВОАБЛЕНЕРГО», – складна високотехнологічна система. 
У ній поєдналися найсучасніші інформаційні технології та останні досягнення 
провідних виробників електроенергетичного обладнання.  

 
Мережі Товариства 

Енергооб’єкти Од. виміру Кількість 

Повітряні лінії електропередач напругою 0,4–150 
кВ 

км 39 272,69 

Кабельні лінії напругою 0,4–110 кВ км 1 933,03 

Підстанції напругою 35–150 кВ шт. 207 

ТП і РП шт. 9 973 

 
Основним видом ліцензованої діяльності Товариства є здійснення 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії. 
 

1.2. Організаційна структура 
Виробничі служби, цехи та відділи функціонують за напрямками 

діяльності та підпорядковані відповідним дирекціям: 

 підрозділи з розподілу електроенергії; 

 підрозділи з дистрибуції; 

 підрозділи з капітального будівництва та інвестицій; 

 підрозділи з забезпечення діяльності; 

 фінансові підрозділи; 

 підрозділи з захисту активів; 

 підрозділи по роботі з персоналом; 

 підрозділи з охорони праці; 

 підрозділи з правової роботи; 

 підрозділи з інформаційних технологій; 

 сервісний центр обслуговування клієнтів. 
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До складу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» входять 28 районних філій: 

 Великокохнівська; 

 Гадяцька; 

 Глобинська; 

 Гребінківська; 

 Диканська; 

 Зіньківська; 

 Карлівська; 

 Кобеляцька; 

 Козельщинська; 

 Комсомольська; 

 Котелевська; 

 Красногорівська; 

 Кременчуцька; 

 Лохвицька; 

 Лубенська; 

 Машівська; 

 Миргородська; 

 Новосанжарська; 

 Оржицька; 

 Пирятинська; 

 Полтавська міських електромереж; 

 Полтавська районних електромереж; 

 Решетилівська; 

 Семенівська; 

 Хорольська; 

 Чорнухинська; 

 Чутівська; 

 Шишацька. 
 

1.3. Органи управління Товариства 
Статутний капітал компанії становить 55 млн 240 тис. грн. 
Статутний капітал розділено на 220 960 000 шт. простих іменних акцій, 

номінальною вартістю 0,25 грн.  
Загальна кількість акціонерів – 8 622, із них юридичних осіб – 56. 
 
Органи управління компанії: 

 Загальні збори акціонерів; 

 Наглядова рада;  

 Правління Товариства; 



6 

 

 Ревізійна комісія. 
 

До складу Правління АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» входять: 
 

Голова Правління – Стройний Руслан Вікторович; 
Заступник Голови Правління – Андрієвський Сергій Геннадійович; 
Фінансовий директор – Дубініна Наталя Вікторівна; 
Заступник Фінансового директора – Стріков Владислав Євгенович. 
 

1.4. Перспективи розвитку компанії на 2020 рік 
Для забезпечення технічного розвитку підприємства, покращення стану 

обладнання електричних мереж, розширення наявних потужностей та 
підвищення якості обслуговування споживачів компанії, 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розробило пропозиції щодо використання 
інвестиційної складової тарифу на розподіл електричної енергії у 2020 році. 
Інвестиційна програма на 2020 рік включає заходи на загальну суму 186 млн 
654 тис. грн без ПДВ. Остаточна вартість заходів буде визначена після 
проведення процедур закупівель, зокрема в електронній системі Prozorro, 
відповідно до чинного законодавства України.  

Основна частина коштів інвестиційної складової тарифу на розподіл 
електричної енергії – 140 168,24 тис. грн без ПДВ – призначена для 
будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж.  

У 2020 році заплановано: 

 Закінчити роботи з технічного переоснащення:  

 ПС 110/10 кВ «Хорол»; 

 ВРП-110 кВ ПС110/10 кВ «Супрунівка». 

 Виконати технічне переоснащення: 

 38,96 км ПЛ 0,4-10 кВ з використанням самоутримуючих 
ізольованих проводів; 

 8,97 км КЛ 6-10 кВ; 

 ПС 150/35/6 кВ «Крюків» та ПС 110/10 кВ «Промвузол» із заміною 
АБ та зарядних пристроїв. 

 Встановити: 

 15 реклоузерів на ЛЕП 6-10 кВ; 

 пристрій КРП на ПС 35/10 кВ «Радивонівка» у с. Радивонівка 
Великобагачанського району Полтавської області. 

 Замінити 103 масляних вимикачі на вакуумні на 15 ТП 35/6-10. 

 Розпочати роботи з нового будівництва трансформаторної 
підстанції 110/20 кВ «Миргородська» в м. Миргород Полтавської області. 

 Розробити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 
об’єктів електроенергетики. 
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Інші напрями використання інвестиційних коштів: 

 заміна застарілих приладів обліку електроенергії (15 151 
однофазних, 932 трифазних лічильників на багатофункціональні 
електролічильники з об’єднанням їх в АСКОЕ); 

 влаштування 8 140 виносних приладів обліку електроенергії; 

  закупівля програмного забезпечення для повноцінного 
функціонування АСДТК; 

  придбання нових апаратних засобів інформатизації та 
автотранспортної техніки.  
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2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2.1. Діяльність як оператора системи розподілу 
Якісне забезпечення споживачів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

електричною енергією – основний напрямок роботи Товариства. Розподіл її 
необхідного обсягу, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на 
належному рівні – основа для налагодження тривалих та взаємовигідних 
стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання 
технічного та економічного потенціалу підприємства. Робота компанії 
спрямована також на зниження нормативних технологічних витрат 
електричної енергії, підвищення якості та культури обслуговування 
споживачів.  

Товариство у 2019 році здійснювало закупівлю електричної енергії 
виключно для компенсації технологічних витрат на її розподіл електричними 
мережами на всіх організованих сегментах ринку, а саме: 

 на ринку двосторонніх договорів – в ДП «НАЕК «Енергоатом», в 
особі Відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» та ДП 
«Гарантований покупець»; 

 на ринку «на добу вперед»; 

 на «внутрішньодобовому» ринку; 

 на балансуючому ринку. 
 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає послуги з розподілу електричної 

енергії 722 142 споживачам, з них: 

 малих непобутових – 13 650; 

 з договірною потужністю до 150 кВт – 1 722; 

 з договірною потужністю більше 150 кВт – 1 166; 

 бюджетних установ та організацій – 1 675; 

 побутових – 703 929, зокрема: індивідуальних – 702 715, 
колективних – 1 214. 
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2.2. Розподіл електроенергії електромережами Товариства 
Протягом 2019 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 433 млн кВт∙год 

електричної енергії. Її загальний корисний відпуск становив 
4 млрд 978 млн кВт∙год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при її 
транспортуванні мережами АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 444 млн кВт∙год. 

 
Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів 

у 2019 році 

Групи споживачів тис. кВт∙год % 

Побутові (індивідуальні і колективні) 1 057 596 21,2 

Малі непобутові 305 063 6,1 

Бюджетні установи 138 826 2,9 

З договірною потужністю до 150 кВт 178 490 3,6 

З договірною потужністю більше 150 кВт 3 298 104  66,2 

ВСЬОГО: 4 978 079 100,0 

 За електричну енергію, розподілену протягом 2019 року, споживачі та 
постачальники розрахувались з Товариством на 99,8 %.  
 

2.3. Постачання електроенергії споживачам до 01.01.2019 року 
З 1 січня 2019 року АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не надає послуги з 

постачання електроенергії споживачам на території Полтавської області. 

Загальний борг споживачів перед Товариством за електричну енергію, 
спожиту до 01.01.2019 року, зменшився на 141,4 млн грн, а саме: 

 промисловість – на 8,8 млн грн;  

 житлово-комунальне господарство – на 25,9 млн грн; 

 за послуги, надані пільговим категоріям споживачів – на 17,7 млн грн; 

 бюджетні установи та організації – на 1,3 млн грн; 

 сільськогосподарські споживачі – на 0,5 млн грн; 

 населення – на 85,1 млн грн; 

 непромислові – на 2,1 млн грн. 
За звітний період працівниками енергозбутових підрозділів АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 8,5  млн кВт∙год недооблікованої 
електричної енергії на суму 9,7 млн грн.  
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2.4. Передача та постачання теплової енергії до 25.04.2019 року 
До 25.04.2019 року споживачам відпущено 0,3 млн Гкал теплової енергії 

на загальну суму 532 млн грн.  

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів 
у 2019 році 

Групи споживачів Тис. Гкал % 

Промисловість 3 1,0 

Житлокомунгосп: 295 94,8 

населення 259 83,2 

державний бюджет 9 2,9 

місцевий бюджет 26 8,4 

інші 1 0,3 

Інші споживачі 13 4,2 

Всього по області: 311 100,0 

 
2.5. Комерційний облік електричної енергії 

В рамках Інвестиційної програми 2019 року, для покращення якості 
електропостачання здійснена заміна застарілих однофазних приладів обліку з 
класом точності 2,5 на сучасні лічильники електричної енергії з об’єднанням їх 
в АСКОЕ.  

При цьому досвід експлуатації вищевказаних систем обумовлює вибір 
способу передачі даних: по мережі 0,4 кВ для побутових споживачів (менше 
витрат робочого часу на налагодження та коштів на додаткове обладнання, 
потребу в якому складно розрахувати на стадії проєктування).  

 
Під час впровадження заходів у 2019 році було встановлено: 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

шт. 

1 
Однофазний багатотарифний лічильник з модулем 
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

12943 

2 
Трифазний багатотарифний лічильник з модулем 
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

640 

3 
Трифазний багатотарифний лічильник (А+;R+/-) з 
модулем дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

69 

4 
Трифазний багатотарифний лічильник (А+;R+/-), 
трансформаторного включення з модулем 
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

286 

5 
Трифазний багатотарифний лічильник, 
трансформаторного включення з модулем 
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

338 

6 Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) 48 
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Також виконано заміну 8 095 шт. однофазних та 400 шт. трифазних 
виносних приладів обліку електроенергії.  

 
2.6. Реконструкція, будівництво електричних мереж, іншого 

технологічного обладнання 
Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж 

У 2019 році завершено черговий етап реконструкції кільцевої 
дволанцюгової мережі 110 кВ м. Полтава, який має на меті підвищити 
надійність електропостачання споживачів обласного центру. У звітному році 
виконано комплекс робіт з реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ 
«Супрунівка» з метою створення на її базі вузлової підстанції кільця 110 кВ. 
Відкритий розподільчий пристрій 110 кВ організований за схемою 110-7 «Дві 
робочі і обхідна система шин», встановлено комплектний модуль з 
елегазовими вимикачами 110 кВ, які характеризуються підвищеною 
надійністю, тривалим терміном експлуатації та мінімальними витратами на 
обслуговування. Також у звітному році виконані проєктні роботи з організації 
«заходу-виходу» ПЛ 110 кВ на реконструйовану ПС 110/10 кВ «Супрунівка». Це 
забезпечить приєднання даної підстанції відповідно до вимог нормативних 
документів. 

У 2019 році виконано реконструкцію відкритого розподільчого пристрою 
35 кВ ПС 150/35/6 кВ «Крюків», від якого живляться споживачі правобережної 
частини Кременчуцького району і електроустановки Кременчуцького 
сталеливарного заводу. Зношені оливні вимикачі на підстанції замінені на 
сучасні вакуумні. 

Також у звітному періоді проведено роботи з технічного переоснащення 
підстанцій області:  

 ПС 110/10 кВ «Хорол» (реконструкція відкритого розподільчого 
пристрою 110 кВ); 

 ПС 110/35/10 кВ «Карлівка» (комплексна реконструкція з заміною 
комутаційного обладнання 110 і 35 кВ та приведення схеми підстанції до 
нормативної вузлової, напругою 110 кВ); 

 ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» і «Тимошівка» (реконструкція 
розподільчих пристроїв 35 кВ); 

 на 24 ПС 35 кВ проведено комплексну заміну зношених оливних і 
вакуумних вимикачів 10(6) кВ на сучасні вакуумні. 

У рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності 
електричних мереж згідно «Плану введення регульованих пристроїв 
компенсації реактивної потужності…», запропонованого Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України, в 2019 році встановлено 
пристрої компенсації реактивної потужності 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шишаки» і 
«Худолієвка» загальною потужністю 1,3 МВАр. Реалізація цих заходів 
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сприятиме зменшенню перетоків реактивної енергії та зниженню 
технологічних втрат в силових трансформаторах та ЛЕП 35 кВ. 

У звітному році також приділено увагу технічному переоснащенню 
мереж 0,38 кВ, які були в незадовільному технічному стані. В м. Горішні Плавні, 
Гадяцькому, Глобинському, Зіньківському, Козельщинському, Котелевському, 
Оржицькому, Полтавському, Решетилівському, Чутівському, Шишацькому 
районах виконано технічне переоснащення повітряних ліній 0,38 кВ, 
загальною довжиною 19,2 км. 

В 2019 році у Товаристві тривала підготовка до реалізації заходів з 
впровадження мереж 20 кВ у м. Миргород Полтавської області (ПС 110/20 кВ 
«Миргородська»), проєктні роботи на завершальній стадії, початок 
будівництва заплановано на 2020 рік. 

Постановою НКРЕКП від 17.12.2019 № 2852 схвалено План розвитку 
системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на період 2020-2024 років. 
Відповідно до нього планується: виконати реконструкцію 30 ПС 35-150 кВ, 296 
км ЛЕП, та будівництво 49 км нових ЛЕП. Також передбачені проєкти розвитку 
кільця 110 кВ в м. Полтава. 
 

Модернізація електричних мереж Товариства 

№ з/п Найменування Од. виміру Кількість 

1 Впровадження мікропроцесорних 
пристроїв РЗА 

шт. 18 

2 Заміна опор на ПЛ 35 кВ і вище шт. 79 

3 Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35 кВ 
і вище 

км 7,2 

4 Заміна порцелянових ізоляторів на 
скляні (полімерні) 

шт. 2 112 

5 Впровадження обмежувачів 
перенапруги 

шт. 377 

 
Заміна морально застарілого та фізично зношеного устаткування на 

сучасне, технічно досконале 

№ з/п Найменування Од. виміру Кількість 

1 
Заміна ВД/КЗ на елегазові вимикачі на 
ПС 110 (150) кВ  

ПС/шт. 1/2 

2 
Заміна ВД/КЗ на вакуумні вимикачі на 
ПС 35 кВ 

ПС/шт. 2/3 

3 
Заміна оливних вимикачів 110 кВ на 
елегазові 

ПС/шт. 1/2 

4 
Заміна оливних вимикачів 35 кВ на 
вакуумні 

ПС/шт. 2/11 
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5 
Заміна оливних і вакуумних вимикачів 
10 (6) кВ на вакуумні 

ПС/шт. 24/139 

 
Обсяги ремонтних робіт в електричних мережах 

№ з/п Відремонтовані об’єкти Од. виміру Кількість 

1 ПЛ 35-150 кВ км 442,28 

2 ПЛ 0,4-10 кВ км 3 922,67 

3 ТП та РП 6-10 кВ шт. 2 098 

4 Силові трансформатори 6-10 кВ шт. 244 

5 Вимикачі 35-150 кВ шт. 70 

6 Вимикачі 6-10 кВ шт. 233 

7 Підстанції 35-150 кВ од. 34 

 
2.7. Обсяги приєднання до електричних мереж 

Спеціалісти відділу перспективного розвитку та відповідні фахівці у 
районних філіях забезпечували опрацювання заяв споживачів, надавали 
відповідні консультації та проводили оформлення документів, координували 
роботу інших відділів та служб підприємства, здійснювали контроль за 
виконанням договорів про приєднання. 

Протягом 2019 року АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало послуги з 
приєднання 1 712 споживачам, з них: 1 129 – фізичним, та 583 – юридичним 
особам. Загальна потужність по наданих послугах у 2019 році складає 30 637,11 
кВт, з них: 15 054,2 кВт – фізичним, та 15 582,91 кВт – юридичним особам. 

Обсяги приєднання до мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

Приєднано всього: 

зокрема: 

фізичних осіб юридичних осіб 

кількість 
загальна 

потужність, 
кВт 

кількість 
загальна 

потужність, 
кВт 

кількість 
загальна 

потужність, 
кВт 

Споживачів 1 712 30 637,11 1 129 15 054,2 583 15 582,91 

 
2.8. Діяльність Кол-центру 

Кол-центр АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – сучасний технологічний відділ, що 
забезпечує надання фахових консультацій споживачам електроенергії щодо 
всього спектру їх взаємовідносин з енергопостачальною компанією. На 
сьогоднішній день працює понад 20 осіб операторів Кол-центру для 
забезпечення оперативного надання інформації споживачам.  

Споживачі електричної енергії мають можливість цілодобово, 
безкоштовно за єдиним багатоканальним телефонним номером  
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0-800-210-312 спілкуватися з операторами Кол-центру. В автоматизованому 
режимі отримувати довідкову інформацію, надавати покази 
електролічильників, надсилати запити за адресою 
Call_center@pl.energy.gov.ua та отримувати відповіді на e-mail або в 
телефонному режимі. 

 
Прийняті звернення за тематикою Кол-центру 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2019 році 
 

№ з/п 
 

Тема 
Кількість 
дзвінків 

Кількість 
електронних 
повідомлень 

1 Приєднання до мережі 

Плата за приєднання 87 17 

Порушення встановлених термінів 
приєднання 

39 6 

Процедура надання технічних умов 432 67 

Тимчасове підключення 4 1 

Перешкоди з боку компанії для 
здійснення приєднання 

1 0 

Інше 270 92 

2 Облік 

Зчитування та передача показів 
лічильника 

166 066 612 

Робота лічильника 685 25 

Багатозонний облік 564 102 

Експертиза лічильника 366 6 

Ремонт лічильника 81 22 

Повірка лічильника 44 4 

Заміна лічильника 651 26 

Інше 3 914 30 

3 Якість електропостачання 

Якість електроенергії (напруга) 4 690 89 

Надійність (безперервність) 
електропостачання 

79 375 191 

Інше 2 112 39 

4 Договір про надання послуг з розподілу 

Укладання договору 827 65 

Зміна договору 142 50 

Неповна інформація у договорі 0 4 

Розірвання договору 13 7 

Комерційні умови оплати 0 1 

mailto:Call_center@pl.energy.gov.ua
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Терміни підписання договору після 
подання заяви 

0 12 

Інше 257 64 

5 Активація послуг (подача напруги за заявою споживача) 

Початок постачання після заміни 
власника приміщення 

14 0 

Підключення споживача після 
відключення на певний термін за його 
заявою 

33 4 

6 Відключення за несплату рахунків 2 999 60 

7 Виставлення рахунків за розподіл електроенергії 

Неправильно виставлений рахунок 0 0 

Незрозумілий рахунок 0 10 

Заборгованість за рахунком 0 10 

Інше 0 1 

8 Тариф на розподіл електроенергії 

Зміни тарифу 1 809 15 

Неправильний тариф 0 0 

Прозорість тарифу (незрозумілість або 
складність визначення тарифу) 

4 0 

Інше 11 0 

9 Зміна постачальника 18 159 2 

10 Відшкодування / компенсація 

Відшкодування завданих збитків 0 0 

Компенсація за недотримання 
гарантованих стандартів якості послуг 

0 0 

11 Акти про порушення споживачем 
договору 5 6 

12 Неконкурентна поведінка 6 0 

13 Пільги, субсидії 912 25 

14 Інформація від споживачів про крадіжки 
електроенергії 47 11 

15 Скарги на працівників компанії 122 70 

16 Додаткові послуги споживачеві 199 479 

17 Надання іншої довідкової інформації 69 283 955 

18 Питання постачання електричної енергії, 
які не стосуються ОСР 54 511 378 

19 Звернення, які не стосуються питань 
електропостачання 624 77 

20 Перервані дзвінки з технічних проблем 17 699 0 

 Усього 427 057 3 635 
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Користувачі електричної енергії мають можливість цілодобово, 

безкоштовно в телефонному режимі спілкуватися з операторами Кол-центру. 
Сервіс клієнтської підтримки компанії доступний за п’ятьма номерами 
популярних операторів. Також споживачі можуть надсилати запити та 
отримувати відповіді на e-mail, в автоматизованому режимі одержувати 
довідкову інформацію та надавати покази лічильників.  

Обробка дзвінків або запитів з різних джерел дозволяє запропонувати 
всебічний сервіс споживачу, надати свободу вибору засобу зв’язку. 

Отримання повної інформації про додзвонювача на екран робочого 
комп’ютера оператора одночасно з дзвінком значно скорочує час обробки 
виклику, що дає можливість оператору прийняти більше дзвінків.  

 
Показники якості надання послуг Кол-центром 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2019 році 

№ з/п Показник 
Одиниця 

виміру 
Значення 

показника 

I. Звернення, отримані за телефононом на номери Кол-центру 

1 
Загальна кількість вхідних дзвінків 
(викликів від абонентів) одиниць 1 633 858 

2 
Кількість вхідних дзвінків, на які 
відповів оператор одиниць 366 885 

3 Кількість дзвінків, оброблених у ГМС одиниць 689 203 

4 Рівень сервісу протягом 30 секунд % 77,40 

5 Рівень сервісу протягом 60 секунд % 90,15 

6 Відсоток втрачених у черзі дзвінків % 8,96 

7 
Середній час від початку дзвінка до 
відповіді оператора секунда 75,04 

8 Середній час у черзі дзвінків секунда 19,29 

9 

Середній час очікування у випадках, 
коли абонент не дочекався відповіді 
оператора секунда 13,11 

10 
Середній час обробки дзвінка 
оператором секунда 78,22 

11 
Середня кількість дзвінків, оброблених 
одним оператором одиниць 93,35 

II. Зверенння, отримані через інші засоби телекомунікації 

12 Кількість електронних повідомлень одиниць 3 635 

13 

Кількість електронних повідомлень, на 
які надано відповідь упродовж 
тридцяти днів одиниць 3 635 
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14 
Середній час надання відповіді на 
електронні повідомлення днів 1,08 

 
2.9. Розвиток інформаційних систем та технологій 

У 2019 році фахівцями підрозділу інформаційних технологій 
забезпечувалася надійна робота корпоративної інформаційної мережі та 
сервісів, здійснювався супровід і розробка програмного забезпечення. 
Проводилась робота з розробки та впровадження: 

 нового програмного забезпечення Energy Solutions для розрахунку 
юридичних споживачів електричної енергії; 

 системи розсилки електронних листів на e-mail боржників; 

 чат-боту для передачі показів електролічильників в месенджері 
Viber; 

 оновленої системи введення табелю робочого часу працівників. 
 
У 2019 році виконані роботи: 

 з впровадження першого етапу програмного забезпечення 
системи АСДУ MicroSCADA Х; 

 з будівництва та монтажу волоконно-оптичної кабельної мережі 
філій підприємства. 

Перехід Полтавської міської, Полтавської районної та Кременчуцької 
філій на створення замовлень на технічне обслуговування обладнання  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в модулі ТОРО системи SAPR/3. 

 
Обладнання диспетчерсько-технологічного керування 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

№ з/п Тип обладнання  Од. виміру Кількість 

1 Радіоканали шт. 677 

2 Канали передачі даних шт. 273 

3 Високочастотні канали шт. 139 

4 Канали тональної частоти шт. 1122 

5 Радіорелейні канали шт. 3570 

6 Архіватори мови шт. 29 

7 АТС різних типів шт. 30  

8 Пристрої апаратури дальнього 
автоматичного зв’язку 

шт. 11  

9 Радіостанції шт. 755  

10 Радіомодеми шт. 273  

11 Пристрої високочастотного зв’язку шт. 322  

12 Станції радіорелейного зв’язку шт. 102  

13 Пристрої зв’язку нарад шт. 35  
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14 Модеми ущільнення КЛЗ шт. 21  

15 Магістральні кабелі зв’язку км 173,57  
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3. ПЕРСОНАЛ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 
 

3.1. Структура і відомості про рух персоналу 

На 01.01.2020 року у структурних підрозділах Товариства працювало 
4 380 осіб: у філіях – 3 422 особи, у головному офісі – 953 особи, у 
Кременчуцькій ТЕЦ – 5 осіб. Середньоспискова чисельність співробітників 
компанії у 2019 році склала 4 269. 

У звітному році було прийнято на роботу 774 особи. Звільнено 739 
працівників, зокрема: за власним бажанням – 264 особи, за угодою сторін – 
183 особи, за переведенням на інше підприємство – 133 особи, за прогули та 
інші порушення трудової дисципліни – 1 особа. 

Плинність кадрів у 2019 році році склала 6,2 %, що говорить про 
природне оновлення персоналу. Аналіз плинності кадрів показує, що основні 
причини звільнення – це низький рівень оплати праці, отримання пропозицій 
нового місця роботи, сімейні обставини. 

Персонал 

Категорії:  

 керівники – 445 осіб;  

 інженерно-технічні працівники – 1 421 особа; 

 робітники – 2 514 осіб. 
 
Вікова структура: 

 до 35 років – 986 осіб;  

 35 - 50 років – 2 083 особи; 

 старше 50 років – 1311 осіб. 
 
Вищу освіту за різними рівнями акредитації мають 3349 осіб. 

 

3.2. Оплата праці персоналу 
Керівництво підприємства дотримується зваженої політики в організації 

оплати праці та матеріального заохочення працівників. Гарантія гідних доходів 
працівників компанії – одна із стратегічних цілей Товариства. 

Тарифні ставки (місячні оклади) та посадові оклади працівникам 
встановлені відповідно до вимог, що пред'являються до посад та виконання 
робіт, кваліфікації працівника, напряму діяльності підрозділу, не нижче 
розрахункових величин, встановлених нормами галузевої Угоди. 

У компанії діє ефективна система моральної та матеріальної мотивації 
працівників.  
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Преміювання персоналу філій здійснюється за умови 100 % оплати за 
розподіл електричної енергії. За виконання планового завдання фактичних 
технологічних витрат електроенергії на її транспортування, з урахуванням 
ступеню наближення фактичного виконання ТВЕ до нормативного завдання та 
з урахуванням підсумків загального рейтингу районних підрозділів, який 
охоплює майже 40 основних показників виробничої діяльності. 

Апарату управління, виробничим службам премія нараховується за 
виконання нормативного завдання ТВЕ по АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та з 
урахуванням виконання виробничих показників у цілому по компанії. 
Кінцевий розмір премії коригується на % виконання показника СБВ «Лідер» 
для структурних підрозділів головного офісу та філій.  

Крім цього, персонал отримує премії відповідно до чинних Положень за 
виконання додаткових робіт (послуг), за інтенсивність праці при виконанні 
більше, ніж на 100 %, завдань, визначених за затвердженими нормами часу, 
за виявлення порушень Правил роздрібного ринку електричної енергії. 

В 2019 році середня заробітна плата персоналу  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зросла на 16 % та на 31.12.2019 року склала 12 648 
грн, порівняно з 10 891 грн на 01.01.2019 року. 

Заробітна плата виплачується двічі на місяць у терміни, зазначені в 
Колективному договорі. Заборгованість з її виплати – відсутня. 

 
Інформація про кількісний склад персоналу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(розподіл е/е) та оплату його праці у 2019 р. 

Показники Кількість 

I. Середньоспискова чисельність штатного персоналу (осіб) 

всього персоналу 4 269 

зокрема, персонал основної діяльності: 4 250 

з нього: робітники 2 493 

керівники, спеціалісти, службовці 1 757 

II. Фонд оплати праці (тис. грн): 

всього персоналу 653 722,5 

зокрема, персонал основної діяльності: 650 902,7 

з нього: робітники 314 646,9 

керівники, спеціалісти, службовці 336 255,8 

III. Середньомісячна зарплатня персоналу (грн): 

всього персоналу 12 648 

зокрема, персонал основної діяльності: 12 763 

з нього: робітники 10 518 

керівники, спеціалісти, службовці 15 948 
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3.3. Охорона праці персоналу 
Протягом 2019 року виконувалися організаційні та технічні заходи, 

заплановані програмою Товариства, щодо зниження ризиків у галузі 
професійної безпеки і здоров’я. 

У компанії діє Положення «Система управління охороною праці 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке розроблене відповідно до вимог стандарту 
OHSAS 18001:2007. На його основі підготовлені та діють наступні процедури: 

- «Порядок організації та проведення роботи з працівниками з питань 
охорони праці, технології робіт, пожежної безпеки в структурних підрозділах 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

- «Порядок організації та проведення Дня охорони праці в структурних 
підрозділах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

- «Порядок роботи штабу з охорони праці АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 
- «Порядок вилучення та відновлення відривних талонів-попереджень в 

посвідченнях про перевірку знань працівників структурних підрозділів  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

- «Порядок запровадження Особливих умов безпечного виконання робіт 
в структурних підрозділах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;  

- «Ідентифікація ризиків та визначення небезпек»; 
- «Оцінка ризиків. Самоконтроль». 
Для організації безпечного виконання робіт, персонал підприємства 

щорічно забезпечується необхідними засобами захисту. Згідно з «Порядком 
організації та проведення Дня охорони праці в структурних підрозділах  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», кожного другого четверга місяця проводиться 
День охорони праці.  

Медичні огляди персоналу підприємства проведені в установлені 
терміни. Рекомендації медичних комісій виконані у повному обсязі.  

У 16 філіях компанії є навчально-тренувальні полігони, які утримуються 
в належному стані. Постійно здійснюється огляд обладнання. Минулого року 
поновлено 6 250 попереджувальних плакатів з електробезпеки. Також 
безперервно поновлювалися написи на електричному обладнанні 
підприємства. 

У компанії діє «Порядок нарахування щомісячної надбавки до 
посадового окладу працівників АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що є механізмом 
економічного стимулювання персоналу підприємства щодо дотримання 
вимог з охорони праці.  

У період з 22 по 28 квітня 2019 року в компанії було проведено Тиждень 
охорони праці за тематикою «Безпечне та здорове майбутнє праці». В 
структурних підрозділах та філіях Товариства була проведена робота, 
спрямована на усунення або досягнення мінімально можливого рівня 
виробничих ризиків, формування свідомого ставлення працівників до 
безпечного виконання робіт. 
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Фінансування заходів з охорони праці 
Витрати на охорону праці у 2019 р. фактично склали 14004,834 тис. грн, 

тобто 2,12 % від фонду оплати праці за 2018 р. 
 

Стан фінансування заходів і засобів з охорони праці 

№ 
з/п 

Статті витрат на охорону праці 
(фактично) 

Сума коштів, 
тис. грн 

% від 
загальної 

суми витрат 
на ОП 

1 
Приведення основних фондів 
відповідно до вимог нормативних 
документів з охорони праці 

7 761,977 55,42 

2 Проведення атестації робочих місць 2,0 0,01 

3 

Навчання з охорони праці: 
- всього, з них: 

443,681 3,17 

- осіб, визначених п. 5.2. Типового 
положення; 
- інших працівників 

7,2 
 

436,481 

0,05 
 

3,12 

4 

Забезпечення працівників 
спеціальним одягом, взуттям, 
іншими засобами індивідуального 
захисту 

5 061,999 36,15 

5 
Надання працівникам спеціального 
харчування  

191,385 1,37 

6 
Організація і проведення медичних 
оглядів 

305,568 2,18 

7 
Забезпечення працюючих 
нормативно-правовими 
документами з охорони праці 

117,543 0,84 

8 
Придбання у звітному періоді 
аптечок та їх укомплектування 

120,681 0,86 

9 Всього 14004,834 100,0 

 
В 2019 році витрачено 2,0 тис. грн на проведення атестації одного нового 

робочого місця за умовами праці. 
Результати перевірок дотримання правил охорони праці 
У 2019 році 1 082 працівника Товариства пройшли перевірку знань з 

питань охорони праці, технології робіт та пожежної безпеки з обов’язковим 
використанням електронної системи управління навчанням «Moodle».  

У травні 2019 року традиційно були проведені змагання між бригадами 
розподільних електричних мереж Товариства із заохоченням кращих бригад. 
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Інформація про травматизм 
У АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2019 р. сталися три нещасні випадки на 

виробництві: в Кременчуцькій філії, Глобинській філії, Полтавській філії 
районних електромереж. Кількість випадків невиробничого травматизму 
склала – 274. На об’єктах підприємства травмувалася 1 стороння особа зі 
смертельним наслідком. 

Особливі умови безпечного виконання робіт в структурних підрозділах 
компанії вводилися наказами по підприємству, відповідно до наказів 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України. 

 
Профілактика травматизму на електрообладнанні Товариства 
На підприємстві постійно здійснюється моніторинг аналізу стану та 

причин травматизму невиробничого характеру з населенням в 
електроустановках АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Нещасні випадки, які сталися з 
населенням в електроустановках Товариства, обов’язково розслідуються 
комісіями підприємства. 

 
Двічі на рік районні філії компанії інформували землекористувачів, 

підприємства і організації, що виконують земляні роботи, про правила безпеки 
при проведенні  сільськогосподарських та землянихробіт в охоронних зонах 
повітряних та кабельних ліній. 

Систематично оприлюднювалася інформація про небезпеку ураження 
електрострумом. 

Двічі на рік районні філії компанії публікували оголошення про 
попередження дитячого травматизму. 

Періодично проводилися екскурсії до музею історії компанії для учнів та 
студентів навчальних закладів, під час яких працівники служби охорони праці 
розповідали їм про електробезпеку. 

Були підготовлені плакати, брошури, пам’ятки, буклети з електробезпеки, 
які розповсюджувалися серед учнів шкіл Полтавської області. 
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3.4. Професійний розвиток працівників 

Відповідно до наказу від 21.01.2019 № 31 «Про заходи на 2019 рік по 
підготовці та підвищенню кваліфікації працівників» та згідно з планами 
навчання, з тривалим відривом від виробництва пройшли курси підвищення 
кваліфікації, отримали інформаційно-консультаційні послуги, прийняли участь 
у семінарських заняттях та конференціях у загальноосвітніх навчальних 
закладах різних типів за договорами 154 особи: інженерно-технічних 
працівників – 135 осіб, кваліфікованих робітників – 19 осіб, з них: 

109 осіб підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення 
кваліфікації в спеціалізованих навчальних закладах: 

- у Харківському національному технічному університеті сільського 
господарства – 62 особи; 

- у Державному підприємстві «Полтавський експертно-технічний 
центр ДЕРЖПРАЦІ» м. Полтава – 10 осіб; 

- в Учбово-курсовому комбінаті м. Кременчука – 5 осіб; 
- у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та 

життєдіяльності Полтавської області – 11 осіб; 
- у ТОВ «Науково-експертний центр «Форт плюс» - 12 осіб; 
- у Регіональному центрі ДОПНВ – 6 осіб;  
- в Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ 

ДСНС України у Полтавській області – 1 особа;  
- у ТОВ «Центр сертифікації випробувань навантажувальної техніки» 

– 2 особи. 
 
Завдяки короткостроковому навчанню, протягом звітного року 

безпосередньо на виробництві за індивідуальними формами навчання з 
подальшим складанням іспитів підвищили категорію 9 осіб, кваліфікаційну 
групу або розряд з оплати праці – 3 особи. 

Пройшли короткострокове навчання в Учбовому центрі  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (далі УЦ) 487 осіб: 

- курси підвищення кваліфікації пройшли 314 осіб (111 осіб – 
професіонали та фахівці, 203 особи – робітники); 

- курси підготовки новим (суміжним) професіям пройшли 173 особи 
(15 осіб – професіонали та фахівці, 158 осіб – робітники). 

З метою закріплення та тестового контролю знань, усі слухачі курсів в УЦ 
проходять тренування на платформі «Moodle», а по закінченні занять 
складають іспити. У 2019 році на цій платформі пройшли перевірку знань 1082 
особи (на курсах – 437 осіб, у головній комісії – 645 осіб). 
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Системою виробничо-технічного навчання без відриву від виробництва 
було охоплено 2 018 осіб, зокрема: 279 осіб – керівники, спеціалісти, фахівці 
та 1 739 осіб – робітники.  

Протягом року 315 працівників, працевлаштованих вперше, 
переведених або призначених на інші посади, пройшли первинну професійну 
підготовку за індивідуальною формою навчання. 

 
Робота з кадровим резервом 

У Товаристві триває систематична та цілеспрямована робота зі 
створення та розвитку резерву кадрів для заміщення вакантних керівних 
посад. Постійно діє та поновлюється кадровий резерв на керівні посади 
начальників структурних підрозділів. 

 
Протягом звітного року з кадрового резерву було призначено 8 осіб на 

керівні посади, 15 – на посади заступників начальників структурних 
підрозділів. 

Із працівників, які призначені на керівні посади, 8 осіб підвищили свою 
кваліфікацію. 

 
3.5. Впровадження СБВ «Лідер» 

Однією з основних стратегічних цілей підприємства залишається 
підвищення ефективності виробництва. Пріоритетним напрямком є створення 
нової моделі праці співробітників, що передбачає впровадження принципів 
ощадливого виробництва у щоденну працю співробітників.  

У 2019 році СБВ «Лідер» охоплено всі структурні підрозділи компанії. Ідеї 
співробітників – найцінніше джерело нових рішень для покращення якості 
експлуатації обладнання та поліпшення умов праці. Система подання 
пропозицій, яка діє на підприємстві, – процес, спрямований на стимулювання 
співробітників до розробки, подання і впровадження ідей, спрямованих на 
зниження витрат, підвищення продуктивності праці та ефективності 
виробництва, економію трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, 
досягнення ключових показників ефективності. 

За допомогою системи подання пропозицій, працівники подали 1 174 
ідей, з них: 

 впроваджено з економічним ефектом – 42 шт.; 

 впроваджено без економічного ефекту – 851 шт.; 

 прийнято рішення про доцільність впровадження – 32 шт.; 

 на розгляді – 57 шт.; 

 відхилено/впровадження не доцільне – 192 шт. 
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Економічний ефект від впровадження пропозицій у 2019 році  
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3.6. Соціальні заходи в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Поліпшення умов праці та охорони здоров'я, побуту працівників і членів 
їхніх сімей, соціальне забезпечення та організація дозвілля співробітників – 
ось основні принципи соціальної політики АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Ми 
цінуємо командний дух, єдність і згуртованість, адже переконані, що тільки 
разом можемо досягнути високих показників. А багатогранність досвіду і 
знань кожного працівника складають загальний потенціал розвитку компанії. 

Товариство забезпечує своєчасні і в повному обсязі виплати заробітної 
плати, соціальних допомог, доплат за шкідливі умови праці і поточних премій.  

 
Надання соціальних пільг і компенсацій 

Відповідно до Колективного договору, разом з профспілковим 
комітетом працівникам компанії надаються такі види пільг та компенсацій: 

 надання та оплата додаткових відпусток працівникам (понад 
передбачених законом); 

 одноразова виплата при вступі у шлюб уперше та при народженні 
дитини; 

 одноразова виплата працівникам, які перебувають у відпустці по 
догляду за дитиною віком до трьох років, дітям яких виповнився один рік;  

 заохочення до святкових дат; 

 часткова компенсація вартості путівок на санаторно-курортне 
лікування; 

 допомога особі, яка здійснює поховання померлих працівників, 
пенсіонерів, останнім місцем роботи яких було АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

 допомога працівнику компанії при похованні рідних. 
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Охорона здоров'я 
У 2019 році Приватне акціонерне товариство «СК «Скіфія» застрахувало 

життя та здоров’я 5 146 працівників підприємства. Протягом року 1 340 осіб 
звернулися до страхової компанії з приводу страхових виплат та отримали 
компенсацію на загальну суму 2 154 638,56 грн.  

 
Організація оздоровчого відпочинку працівників та їхніх дітей 

Оздоровчий сезон 2019 року пройшов на належному рівні, оскільки для 
забезпечення якісного і змістовного відпочинку співробітників Товариства та 
членів їхніх родин, минулоріч на базах, у санаторно-курортних закладах, 
дитячому таборі створювалися хороші умови.  

Протягом літа на базі відпочинку «Чайка-2», що у с. Грибівка Одеської 
області, відпочили 205 співробітників разом зі своїми сім’ями, базу 
«Енергодар» у смт Кирилівка Запорізької області відвідали 304 працівники. 
Путівки до санаторно-курортних закладів отримали 74 енергетики. 

Улітку, впродовж трьох табірних змін у ДЗОВ «Енергетик» оздоровилися 
328 дітей співробітників. Профспілковий комітет узяв на себе всі витрати на 
літнє оздоровлення малечі з багатодітних сімей, дітей учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС, а також бійців, які на час отримання путівки перебували у зоні 
АТО. Вони відпочили безкоштовно. 
 

Організація культурно-масових та спортивних заходів 
Минулий рік був багатим на творчі свята та спортивні події. До 

Міжнародного жіночого дня артисти художньої самодіяльності подарували 
концерт колективу Микільського навчально-реабілітаційного центру 
Полтавського району. Ветеранів другої світової війни та ветеранів праці 
вшанували мітингом та святковим концертом.  

Належна увага в компанії приділяється організації свят для дітей 
працівників. Початок року традиційно розпочали зі святкових новорічних 
ранків. У квітні відбулася виставка поробок «Великодні передзвони», а в 
серпні провели дитяче свято до Дня Незалежності України. Дітей, які 
відпочивали у ДЗОВ «Енергетик», розважали театралізованою програмою 
«Барви сонячного літа».  

Низку спортивних подій, які проводяться щорічно у Товаристві, розпочали 
змаганнями з волейболу. Очікуваними подіями стали: велозаїзд енергетиків, 
традиційні змагання туристів та шанувальників рибалки. Яскравим 
спортивним заходом року стала перемога команди АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
у тринадцятому Чемпіонаті України з футзалу серед керівного складу 
енергетичних компаній «ТОП-енергія». Завершився спортивний рік участю 
спортсменів Товариства у Чемпіонаті з міні-футболу серед аматорських 
команд енергокомпаній, який відбувся у Житомирі.  
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4. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
 

4.1. Сплата податків і зборів 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 2019 року сплатило до державного 

та місцевих бюджетів 308 883,3 тис. грн, що порівняно з 2018 роком менше на 
20 135,8 тис. грн.  

 
 

Види платежів (тис. грн) 

Податок на додану вартість 172 798,1 

Податок з доходів фізичних осіб 121 292,7 

Інші види платежів і зборів 14 792,5 

Всього: 308 883,3 

 
 

4.2. Баланс АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
 

4.3. Звіт про фінансові результати 
 

4.4. Звіт про рух грошових коштів 
 

4.5. Звіт про власний капітал 
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5. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
36022, м. Полтава,  
вул. Старий Поділ, 5, 
тел.: (0532) 516-359, факс (0532) 516-120 
e-mail: kanc01@poe.pl.ua, kanc04@poe.pl.ua 
www.poe.pl.ua 
 
Депозитарна установа (Зберігач):  
ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»  
49000, м. Дніпро,  
вул. Воскресенська, 8/10,  
тел.: (056) 372-90-56, (056) 372-90-57 
 
Аудитор:  
ТОВ «АК «Аваль»  
69032, м. Запоріжжя,  
вул. Рекордна, 11,  
тел.: (061) 236-43-21, (061) 236-96-31 
 
Депозитарій: 
ПАТ «Національний депозитарій України»,  
04071, м. Київ,  
вул. Нижній Вал, 17/8, 
тел.: (044) 591-04-04, (044) 482-52-08 
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