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Шановні акціонери! 
 

Перед вами звіт про діяльність АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році. У 
зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу, минулий рік видався складним і 
спонукав нас усіх переосмислити багато  речей. У такий час усвідомлюєш, що 
основною цінністю є безпека та здоров’я кожного працівника компанії. Тому 
на період карантину, ми вчилися працювати в нових умовах. Частину 
працівників перевели на дистанційну форму роботи, були розроблені та 
запущені онлайн-сервіси для споживачів. Таким чином, ми забезпечили 
безперервність процесів та потурбувалися про безпеку.  

У звітний період, компанія продовжила рух у напрямі модернізації 
електромереж та обладнання області. Завершено масштабну реконструкцію 
кільця 110 кВ у місті Полтава, зокрема вузлової підстанції 110/10 кВ 
«Супрунівка», яка була нагальним викликом часу. Цей грандіозний проєкт 
тривав три роки. Внаслідок вдало продуманих кроків та ефективних  робіт,  
підвищено надійність електропостачання споживачів обласного центру.  

Завдяки Системі безперервного вдосконалення «Лідер», у всіх 
структурних підрозділах підприємства  вдалося організувати лад на робочих 
місцях, зробити їх безпечнішими та підвищити продуктивність праці. Були 
проведені ремонти виробничих та офісних приміщень. 

Незважаючи на складні реалії сьогодення, ми намітили подальші 
перспективи продуктивної та ефективної діяльності Товариства.  

 
 

Правління АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
 

1.1. Компанія у 2020 році 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає послуги з розподілу електричної 

енергії, що підтверджено ліцензією НКРЕКП (Постанова НКРЕКП від 16.11.2018 
р. № 1442). Товариство відповідає за безпечну, надійну та ефективну 
експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу. 

До складу компанії входить 28 діючих районних філій з центральним 
офісом у місті Полтава.  

Товариство обслуговує 39 284,05 км повітряних ліній електропередач 
напругою 0,4–150 кВ, 1 952,05 км кабельних ліній 0,4–110 кВ, 207 підстанцій 
напругою 35–150 кВ, 9 988 ТП і РП. 
 

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. 
 

До складу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» входять такі філії: 

 Великокохнівська; 

 Гадяцька; 

 Глобинська; 

 Гребінківська; 

 Диканська; 

 Зіньківська; 

 Карлівська; 

 Кобеляцька; 

 Козельщинська; 

 Комсомольська; 

 Котелевська; 

 Красногорівська; 
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 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, з них юридичних осіб – 56. 
 

Органи управління компанії: 

 Загальні збори акціонерів; 

 Наглядова рада;  

 Правління Товариства; 

 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 (до 

30.10.2020 року). 
 

1.4. Перспективи розвитку компанії на 2021 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 
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інвестиційної складової тарифу на розподіл електричної енергії у 2021 році.  
Інвестиційна програма Товариства на 2021 рік включає заходи на загальну 
суму 233 млн грн (без ПДВ). Остаточна вартість заходів буде визначена після 
проведення процедур закупівель у т. ч. в електронній системі Prozorro, 
відповідно до чинного законодавства України.  

Основна частина коштів інвестиційної складової – 175 137,02 тис. грн 
(без ПДВ) призначена для будівництва, модернізації та реконструкції 
електричних мереж.  

У 2021 році заплановано:  
- Виконати роботи з технічного переоснащення: 

 42,71 км ПЛ 0,4-10 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих 
проводів; 

 встановлення 7 реклоузерів на ЛЕП 6-10 кВ; 

 заміна акумуляторних батарей та зарядних пристроїв на ПС 110/35/10 
кВ «Гребінка», ПС 110/10 кВ «Гадяч», ПС 110/35/10 кВ «Пирятин»; 

 ЦРП № 10 Гадяцької філії у м. Гадяч та РП-24 в м. Полтава. 
- Продовжити роботи з будівництва трансформаторної підстанції 110/20 кВ 
«Миргородська» в м. Миргород Полтавської області. 
- Розпочати роботи з технічного переоснащення: 

 трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ «Конденсатна»; 

 трансформаторної підстанції 150/35/10 кВ «Кременчук-місто»; 

 трансформаторної підстанції 110/10 кВ «Лубни-Компресорна».  
- Виконати роботи із заміни 32 шаф КТП та 21 трансформатора.  
- Розробити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію об’єктів 
електроенергетики. 

 
Інші напрями використання інвестиційних коштів: 

- заміна застарілих засобів обліку електроенергії (20 683 однофазних, 1 105 
трифазних лічильників на багатофункціональні електролічильники з 
об’єднанням їх в АСКОЕ);  
- влаштування 2 555 виносних засобів обліку електроенергії; 
- закупівля обладнання для модернізації АСДТК на ПС 110 кВ;  
- придбання нових апаратних засобів інформатизації та автотранспортної 
техніки.     

 
 

2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2.1. Діяльність АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» як оператора системи 
розподілу 
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Якісне забезпечення споживачів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
електричною енергією – основний напрям роботи Товариства. Підприємство 
має сучасний технічний потенціал, висококваліфікований  персонал з багатим 
досвідом, який забезпечує безаварійну роботу. Діяльність компанії в першу 
чергу спрямована на зниження нормативних технологічних витрат 
електричної енергії та надання високоякісних послуг споживачам.  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснює розподіл електроенергії для 709 
160 споживачів, з них: 

- малих непобутових – 14 183; 
- з договірною потужністю більше 50 кВт – 2 317; 
- бюджетних установ та організацій – 1 656; 
- побутових – 691 004 (індивідуальних – 689 712, колективних – 1 292). 
Протягом 2020 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 387 млн кВт·год 

електричної енергії, обсяг розподілу становив 4 млрд 960 млн кВт·год на 
загальну суму 2 млрд 754 млн грн. Рівень розрахунків споживачів та 
постачальників за розподілену електричну енергію склав 98,2%. 

Обсяг технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні 
мережами АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 415 млн кВт·год. 

У звітному році Товариство здійснювало закупівлю електричної енергії 
виключно для компенсації технологічних витрат на її розподіл електричними 
мережами на усіх організованих сегментах ринку: 

- на ринку двосторонніх договорів обсяг купівлі склав 28 683,0 МВт·год 
за  середньозваженою ціною 1 456,59 грн/МВт·год (без ПДВ); 

- на ринку «на добу наперед» обсяг купівлі склав 354 812,3 МВт·год за  
середньозваженою ціною 1431,86 грн/МВт·год (без ПДВ); 

- на «внутрішньодобовому» ринку обсяг купівлі склав 721,2 МВт·год за  
середньозваженою ціною 1 857,01 грн/МВт·год (без ПДВ); 

- на балансуючому ринку обсяг купівлі склав 2 319,711 МВт·год, середня 
ціна купівлі – 1 372,05 грн/МВт·год (без ПДВ). 

 
Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів 

у 2020 році 

Групи споживачів тис. кВт·год % 

Побутові (індивідуальні, колективні) 1 086 066 21,9 

Малі непобутові 339 918 6,8 

Бюджетні установи 122 494 2,5 

З договірною потужністю до 150 кВт 119 584 2,4 

З договірною потужністю більше 150 кВт 3 292 024  66,4 

ВСЬОГО: 4 960 086 100,0 
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 Працівниками підрозділів з дистрибуції складено 723 акти про 
порушення ПРРЕЕ та виявлено 11,7 млн кВт·год недооблікованої електричної 
енергії та за яку підприємству було сплачено 9,1 млн грн.  
 

2.2. Погашення заборгованості за спожиту  
електричну та теплову енергію 

Загальний борг споживачів за теплову енергію, спожиту до 25.04.2019 
року, перед Товариством зменшився на 21,4 млн грн, а саме: 

 житлово-комунальне господарство – на 0,1 млн грн; 

 населення – на 18,4 млн грн; 

 непромислові – на 2,9 млн грн. 
Загальний борг споживачів за електричну енергію, спожиту до 

01.01.2019 року, перед Товариством зменшився на 5,6 млн грн, а саме: 

 промисловість – на 0,8 млн грн;  

 житлово-комунальне господарство – на 1,5 млн грн; 

 населення – на 3,1 млн грн; 

 непромислові – на 0,2 млн грн. 
 

2.3. Комерційний облік електричної енергії 
У зв’язку з переходом країни на ринкові умови роботи, важливого 

значення набувають питання достовірного обліку споживання електричної 
енергії з використанням автоматизованих систем комерційного обліку 
електроенергії (АСКОЕ) у всіх без винятку категорій споживачів, зокрема і 
населення.  

У 2020 році у рамках Інвестиційної програми Товариства, здійснена 
заміна електролічильників, зокрема застарілих однофазних засобів обліку з 
класом точності 2,5 на багатофункціональні електролічильники з об’єднанням 
їх в АСКОЕ  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».  

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).  

 
У 2020 році було встановлено 

№ 
з/п 

Найменування 
Кількість, 

шт. 

1 
Однофазний багатотарифний лічильник з модулем 
дистанційного зчитування (типу Smart) 
 

15 151 
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2 
Трифазний багатотарифний лічильник з модулем 
дистанційного зчитування (типу Smart) 
 

502 

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

119 

4 

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

41 

5 

Трифазний багатотарифний лічильник, 
трансформаторного включення з модулем 
дистанційного зчитування (типу Smart) 
 

30 

6 Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) 20 

 
Також виконано заміну 7 790 однофазних та 350 трифазних виносних 

приладів обліку електроенергії.  
 

2.4. Діяльність Кол-центру АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
Фахівці Кол-центру надають фахові консультації споживачам 

електроенергії щодо всього спектру їхніх взаємовідносин з 
енергорозподільчою компанією. У структурному підрозділі працює 21 
спеціаліст.  

Споживачі електричної енергії мають можливість цілодобово, 
безкоштовно за єдиним багатоканальним телефонним номером 0-800-305-
035 спілкуватися з операторами. У режимі голосового меню 
самообслуговування можна, не чекаючи з’єднання зі спеціалістом, 
отримувати довідкову інформацію, надавати покази лічильника, надсилати 
повідомлення  на e-mail call_center@poe.pl.ua. 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо показників якості надання послуг Кол-центром 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2020 р. 

№ 
з/п Показник 

Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

1 2 3 4 

      I. Звернення, отримані за телефонними номерами Кол-центру 

1 
Загальна кількість вхідних дзвінків 
(викликів від споживачів) одиниць 1 732 862 

mailto:Call_center@pl.energy.gov.ua
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2 
Кількість вхідних дзвінків, на які 
відповів оператор одиниць 350 873 

3 Кількість дзвінків, оброблених у ГМС одиниць 842 377 

4 Рівень сервісу протягом 30 секунд % 78,68 

5 Рівень сервісу протягом 60 секунд % 91,16 

6 Відсоток втрачених у черзі дзвінків % 8,18 

7 
Середній час від початку дзвінка до 
відповіді оператора секунда 73,89 

8 Середній час у черзі дзвінків секунда 17,90 

9 

Середній час очікування у випадках, 
коли абонент не дочекався відповіді 
оператора секунда 10,87 

10 
Середній час обробки дзвінка 
оператором секунда 74,41 

11 
Середня кількість дзвінків, оброблених 
одним оператором одиниць 87,20 

II. Звернення, отримані через інші засоби телекомунікації 

12 Кількість електронних повідомлень одиниць 2 617 

13 
Кількість електронних повідомлень, на 
які надано відповідь упродовж 30 днів одиниць 2 617 

14 
Середній час надання відповіді на 
електронні повідомлення днів 0,88 

 
ІНФОРМАЦІЯ щодо кількості прийнятих звернень Кол-центром 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2020 р. за тематикою  

Код 
теми 

Тема 
  

Підтема 
Код 

підтеми 

Кіль-
кість 

дзвін-
ків 

Кількість 
електрон-

них 
повідом-

лень 

1 2 3 4 5 6 

Т1 

Приєднання до 
мережі 

Плата за приєднання Т1.1 91 0 

Порушення 
встановлених термінів 
приєднання Т1.2 22 0 

Процедура надання 
технічних умов Т1.3 501 52 

Тимчасове 
підключення Т1.4 6 4 
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Перешкоди з боку 
компанії для 
здійснення 
приєднання T1.5 0 0 

Інше T1.6 192 167 

Т2 

Облік 

Зчитування та 
передача показів 
лічильника Т2.1 

189 
523 786 

Робота лічильника Т2.2 931 18 

Багатозонний облік Т2.3 774 46 

Експертиза лічильника Т2.4 541 26 

Ремонт лічильника Т2.5 96 8 

Повірка лічильника Т2.6 44 9 

Заміна лічильника Т2.7 857 34 

Інше Т2.8 4 324 10 

Т3 
Якість 

електропоста-
чання 

Якість електроенергії 
(напруга) Т3.1 5 534 70 

Надійність 
(безперервність) 
електропостачання Т3.2 

100 
042 266 

Інше Т3.3 2 625 11 

Т4 

Договір про 
надання 
послуг з 

розподілу 

Укладання договору Т4.1 1 224 81 

Зміна договору Т4.2 321 51 

Неповна інформація у 
договорі Т4.3 2 4 

Розірвання договору Т4.4 11 6 

Комерційні умови 
оплати Т4.5 0 7 

Терміни підписання 
договору після 
подання заяви Т4.6 0 2 

Інше Т4.7 261 32 

Т5 
Активація 

послуг (подача 
напруги за 

заявою 
споживача) 

Початок постачання 
після заміни власника 
приміщення Т5.1 13 0 

Підключення 
споживача після 
відключення на 
певний строк за його 
заявою Т5.2 2 2 
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Т6 Відключення за несплату рахунків 1 269 28 

Т7 
Виставлення 
рахунків за 
розподіл 

електроенергії 

Неправильно 
виставлений рахунок Т7.1 0 0 

Незрозумілий рахунок Т7.2 0 4 

Заборгованість за 
рахунком Т7.3 0 1 

Інше Т7.4 0 3 

Т8 

Тариф на 
розподіл 

електроенергії 

Зміни тарифу Т8.1 724 2 

Неправильний тариф Т8.2 1 0 

Прозорість тарифу 
(незрозумілість або 
складність визначення 
тарифу) Т8.3 0 0 

Інше Т8.4 6 1 

Т9 Зміна постачальника 13 297 5 

Т10 

Відшкодування 
/компенсація 

Відшкодування завданих 
збитків 0 1 

Компенсація за недотримання 
гарантованих стандартів якості 
послуг 0 0 

Т11 Акти про порушення споживачем договору 8 0 

Т12 Неконкурентна поведінка 5 0 

Т13 Пільги, субсидії 115 1 

Т14 
Інформація від споживачів про крадіжки 
електроенергії 38 3 

Т15 Скарги на працівників компанії 78 53 

Т16 Додаткові послуги споживачу 69 3 

Т17 Надання іншої довідкової інформації 43 387 621 

Т18 
Питання постачання електричної енергії, які не 
стосуються ОСР 17 259 162 

Т19 
Звернення, які не стосуються питань 
електропостачання 452 37 

Т20 Перервані дзвінки з технічних проблем 20 083 0 

Усього 
404 
728 2 617 
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2.5. Реконструкція, будівництво електричних мереж, іншого 
технологічного обладнання. 

Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж 
 

Товариство першочергову увагу приділяє питанням реконструкції, 
модернізації підстанцій, розподільчих пунктів, електричних мереж, заміні 
зношеного устаткування на сучасне. У 2020 році завершено реконструкцію 
кільця 110 кВ у місті Полтава, яка підвищила надійність електропостачання 
споживачів обласного центру. На фінальному етапі було реконструйовано 
ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» і створено на її базі вузлової підстанції 
кільця 110 кВ. Проєкт передбачав влаштування відкритого розподільчого 
пристрою 110 кВ, організованого за схемою 110-7 «Дві робочі і обхідна 
система шин», встановлення комплектного модуля з елегазовими 
вимикачами 110 кВ, які характеризуються підвищеною надійністю, тривалим 
терміном експлуатації та мінімальними витратами на обслуговування. Основні 
заходи виконані в попередні роки, у 2020 році завершено комплекс робіт з 
благоустрою території підстанції. 

У звітному році завершено реконструкцію ПС 110/10 кВ «Хорол» в місті 
Хорол Полтавської області. Даним проєктом передбачалася реконструкція 
ВРП-110 кВ підстанції із заміною системи захисту трансформаторів у складі 
відокремлювачів і короткозамикачів на сучасні елегазові вимикачі 110 кВ. 

На ПС 150/35/6 кВ «Крюків» (м. Кременчук) та ПС 110/10 кВ «Промвузол» 
(м. Полтава) замінені акумуляторні батареї із зарядними пристроями, в яких 
закінчився термін експлуатації. Це дозволило забезпечити надійне живлення 
та коректну роботу систем релейного захисту на обладнанні підстанцій. 

Товариством оновлено комутаційне обладнання 10(6) кВ на ПС 35/10(6) 
кВ у Кременчуцькому, Лубенському, Полтавському, Миргородському районах. 
На 20 підстанціях замінено 131 оливний і вакуумний вимикач 10(6) кВ на 
сучасні вакуумні вимикачі. 

У 2020 році в рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності 
електричних мереж згідно з «Планом введення регульованих пристроїв 
компенсації реактивної потужності…», запропонованого Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України, встановлено пристрій 
компенсації реактивної потужності 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Радивонівка» 
потужністю 0,4 МВар. Це дозволило зменшити перетоки реактивної енергії та 
знизити технологічні втрати в силових трансформаторах та ЛЕП 35 кВ. 

У звітному році Товариство приділяло значну увагу модернізації мереж 
0,38 кВ, які були в незадовільному технічному стані. В місті Кременчук, а також 
у Лубенському, Полтавському, Миргородському, Кременчуцькому районах 
виконано технічне переоснащення повітряних ліній 0,38 кВ, загальною 
довжиною 30,68 км. 
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Компанія продовжила підготовку до реалізації заходів з впровадження 
мереж 20 кВ в місті Миргород Полтавської області, зокрема ПС 110/20 кВ 
«Миргородська». 

Постановою НКРЕКП від 09.09.2020 року № 1693 схвалено «План розвитку 
системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на період 2021-2025 рр. Згідно з 
Планом, буде реконструйовано 13 (68) ПС 35-150 кВ, 308 км ЛЕП, збудовано 75 
км нових ЛЕП. Також передбачені проєкти розвитку кільця 110 кВ  у місті 
Полтава та впровадження мереж 20 кВ в місті Миргород. 

 
Модернізація електричних мереж Товариства у 2020 році 

№ 
з/п 

Найменування заходів Од. виміру Кількість 

1 Впровадження мікропроцесорних 
пристроїв РЗА 

шт. 19 

2 Заміна опор на ПЛ 35 кВ і вище шт. 80 

3 Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35 кВ і 
вище 

км 8 

4 Заміна фарфорових ізоляторів на скляні 
(полімерні) 

шт. 1299 

5 Впровадження обмежувачів перенапруги шт. 720 
 

Заміна морально застарілого та фізично зношеного устаткування на 
сучасне, технічно досконале за 2020 рік 

№ 
з/п 

Найменування Од. виміру Кількість 

1 
Заміна оливних і вакуумних вимикачів 10 
(6) кВ на вакуумні 

ПС/шт. 20/131 

 
Обсяги ремонтних робіт в електричних мережах у 2020 році 

№ 
з/п 

Відремонтовані об’єкти Од. виміру Кількість 

1 ПЛ 35-150 кВ км 614,34 

2 ПЛ 0,4-10 кВ км 3755,735 

3 ТП, РП 6-10 кВ шт. 1995 

4 Силові трансформатори 6-10 кВ шт. 243 

5 Вимикачі 35-150 кВ шт. 63 

6 Вимикачі 6-10 кВ шт. 276 

7 Підстанції 35-150 кВ од. 33 
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2.6. Обсяги приєднання до електричних мереж 
Спеціалісти сервісного центру обслуговування клієнтів та фахівці 

районних філій протягом звітного періоду опрацьовували заяви споживачів, 
надавали відповідні консультації, оформляли документи, координували 
роботу інших відділів та служб підприємства, здійснювали контроль за 
виконанням договорів про приєднання. 

Всього було опрацьовано 2 758 заяв на приєднання до електромереж АТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», з них: 1 390 – від фізичних осіб, 1 368 – від юридичних 
організацій. Приєднано 1 509 споживачів, з них: 967 – фізичні, 542 – юридичні 
особи. Загальна потужність приєднаних у 2020 році електроустановок склала 
27,064 МВт. 

 

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 1 509 27 064,36 967 12 446,8 542 14 617,56 

 
2.7. Розвиток інформаційних систем та технологій 

У 2020 році спеціалісти підрозділів з інформаційних технологій 
забезпечували функціонування корпоративної мережі, обслуговуючи 
внутрішні та зовнішні сервіси. 

Були впроваджені такі програмні продукти: 
- міжмережевий екран Palo Alto Networks, який дає можливість суттєво 

посилити рівень комплексного захисту корпоративної мережі на всіх рівнях; 
- програмний комплекс розрахунку юридичних споживачів 

електроенергії Energy Solutions доповнено функціоналом з розгляду та 
розрахунку актів порушення ПРРЕЕ; 

- електронне погодження актів виконаних робіт підрозділів з капітального 
будівництва; 

- мобільний застосунок для вимірювання відстані між об’єктами. 
 

Розвиток систем зв’язку і телекомунікації  
У звітному періоді виконані такі роботи:  
- впроваджено другий етап програмного забезпечення системи АСДУ  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» MicroSCADA X; 
- модернізовано автоматичну систему диспетчерського управління на 12 

підстанціях підприємства; 
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- збудовано та змонтовано волоконно-оптичну кабельну мережу філій 
підприємства.  

На кінець 2020 року повністю телемеханізовано всі 206 знижувальні 
підстанції 35-110-154 кВ.  

 
Обладнання диспетчерсько-технологічного керування 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

№ з/п Тип обладнання  Кількість 

1. Радіоканали 677 шт. 

2. Канали передачі даних 273 шт. 

3. Високочастотні канали 139 шт. 

4. Канали тональної частоти 1122 шт. 

5. Радіорелейні канали 3570 шт. 

6. Архіватори мови 29 шт. 

7. АТС різних типів 30 шт. 

8. Пристрої апаратури дальнього автоматичного 
зв’язку 

11 шт. 

9. Радіостанції 755 шт. 

10. Радіомодеми 273 шт. 

11. Пристрої високочастотного зв’язку 322 шт. 

12. Станції радіорелейного зв’язку 102 шт. 

13. Пристрої зв’язку нарад 35 шт. 

14. Модеми ущільнення КЛЗ 21 шт. 

15. Магістральні кабелі зв’язку 173,57 км 

 
 

3. ПЕРСОНАЛ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 
 

3.1. Структура і відомості про рух персоналу 

Ефективна та успішна робота будь-якої компанії неможлива без 
професійних, висококваліфікованих кадрів. Тому одним з пріоритетів  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є підтримка потенціалу трудового колективу 
компанії, комплексна система мотивації та професійного розвитку 
співробітників.  

У структурних підрозділах Товариства станом на 1.01.2021 року 
працювало 4 538 осіб: у філіях – 3 547 осіб, головному офісі – 991 особа. 

Середньоспискова чисельність за 2020 рік становить 4 349. 

У звітному році прийнято на роботу 603 працівники. Звільнено 440 
співробітників (за власним бажанням – 227, за угодою сторін – 109, 
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звільнено за переведенням на інше підприємство – 2, за прогули та інші 
порушення трудової дисципліни – 1). 

Коефіцієнт плинності кадрів за 2020 рік склав 4,58%, що свідчить про 
природне оновлення персоналу. Аналіз плинності кадрів показує, що 
основні причини звільнення – це низький рівень оплати праці, пропозиція 
нового місця роботи з більш вигідними умовами оплати праці, сімейні 
обставини. 

Кількісний склад персоналу  

Із загальної кількості працівників:  

 керівників – 464 особи;  

 інженерно-технічних працівників – 1 459 осіб; 

 робітників – 2 615 осіб; 

 осіб віком до 35 років – 1 022, від 35 до 50 років – 2 125; 

 мають вищу освіту за різними рівнями акредитації – 3 987 осіб. 
 

3.2. Оплата праці персоналу 
Керівництво підприємства слідує зваженій політиці в організації оплати 

праці та матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці 
в тарифі на електроенергію, затверджених Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та відповідно до Законів 
України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємства». 
Гарантія гідних доходів працівників компанії – одна зі стратегічних цілей  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

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

 На підприємстві діє ефективна система моральної та матеріальної 
мотивації працівників.  

Преміювання персоналу філій здійснюється за умови 100% оплати за 
розподіл електричної енергії, відпущеної споживачам, за виконання 
планового завдання фактичних технологічних витрат електроенергії на її 
транспортування, з урахуванням ступеню наближення фактичного виконання 
ТВЕ до нормативного завдання та підсумків загального рейтингу районних 
підрозділів залежно від зайнятого у ньому місця. Рейтинг охоплює майже 40 
основних показників виробничої діяльності. 

Апарату управління, виробничим службам премія нараховується за 
виконання нормативного завдання ТВЕ та з урахуванням виконання 
виробничих показників у цілому по компанії.  
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З впровадженням Системи безперервного вдосконалення (СБВ) 
«Лідер», 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. 

За 2020 рік середня заробітна плата персоналу  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зросла на 19% та станом на 31.12.2020 року склала 
14 994 грн, тоді як на 1.01.2020 року вона становила 12 648 грн. Зарплатня 
виплачується двічі на місяць у терміни, зазначені в Колективному договорі. 
Заборгованість з її виплати відсутня. 

 
Інформація про кількісний склад персоналу, працюючого у 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та оплату його праці у 2020 р. 

ПОКАЗНИКИ 
2020 
рік 

I. Середньоспискова чисельність штатного персоналу  
(осіб) 

  

Розподіл електроенергії:   

       всього персоналу 4 349 

в т.ч. персонал основної діяльності 4 330 

       з нього: робітники 2 534 

керівники, спеціалісти, службовці  1 796 

II. Фонд оплати праці (тис. грн):   

Розподіл електроенергії:   

       всього персоналу 788 480,4 

в т.ч. персонал основної діяльності 785 457,0 

       з нього: робітники 381 907,7 

керівники, спеціалісти, службовці  403 549,3 

III.  Середньомісячна зарплатня персоналу (грн):   

Розподіл електроенергії:   

       всього персоналу 14 994 

в т.ч. персонал основної діяльності 15 117 

       з нього: робітники 12 559 

керівники, спеціалісти, службовці  18 724 

 
3.3. Охорона праці персоналу 

Зважаючи на ситуацію з пандемією Covid-19, безпеці та здоров’ю 
працівників компанії приділялася особлива увага. Разом з організаційними та 
технічними заходами, запланованими програмою Товариства щодо зниження 
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ризиків у галузі професійної безпеки і здоров’я, з березня 2020 року 
здійснювалися і превентивні заходи щодо поширення недуги (дистанційна 
форма роботи працівників, придбання засобів індивідуального захисту, 
дезінфекція приміщень, масковий режим в усіх підрозділах компанії, 
обмеження відвідування споживачів).  

У Товаристві діє Положення «Система управління охороною праці 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке розроблене відповідно до вимог стандарту 
OHSAS 18001:2007. На основі нього 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». 
У 16 філіях є навчально-тренувальні полігони, які утримуються в 

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

У 2020 році 658 працівників Товариства пройшли перевірку знань з питань 
охорони праці, технології робіт та пожежної безпеки з використанням системи 
управління навчанням «Moodle».  

Згідно з «Порядком організації та проведення Дня охорони праці в 
структурних підрозділах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», кожного другого четверга 
місяця проводиться День охорони праці. Постійно здійснюється огляд 
обладнання. Минулоріч поновлено 6 250 забороняючих та попереджувальних 
плакатів з електробезпеки. Також безперервно поновлювалися надписи на 
електричному обладнанні. 
Витрати на охорону праці у 2020 році склали 13 866,56 тис. грн, тобто 2,12% від 
фонду оплати праці за 2019 рік. 

Для організації безпечного виконання робіт, персонал підприємства 
щорічно забезпечується необхідними засобами захисту.  
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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 2 3 4 

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

6 938,65 50,04 

2 Проведення експертизи умов праці 300,00 2,16 

3 

Навчання з охорони праці: 
- всього 
з них: осіб, визначених п. 5.2. Типового 
положення; 

 - інших працівників 

 
182,18 

0,00 
 

182,18 

1,31 
0,00 

 
1,31 

4 

Забезпечення працівників спеціальним 
одягом, взуттям, іншими засобами 
індивідуального захисту,  
з них, впровадження новітніх ЗІЗ 

3 806,86 27,45 

5 
Надання працівникам спеціального 
харчування  

198,51 1,43 

6 
Організація і проведення медичних 
оглядів  

192,73 1,39 

7 
Забезпечення працюючих нормативно-
правовими документами з охорони 
праці  

13,51 0,10 

8 

Придбання у звітному періоді аптечок 
та їх укомплектування, а також засобів 
медичного призначення для 
попередження захворювання 
персоналу на коронавірус 

2 234,12 16,11 

9 Всього 13 866,56 100,0 

 
Медичні огляди персоналу підприємства були проведені у встановлені 

терміни. Рекомендації медичних комісій виконані у повному обсязі.  
В АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» постійно здійснюється моніторинг і аналіз 

стану та причин травматизму невиробничого характеру з населенням в 
електроустановках компанії. Нещасні випадки обов’язково розслідуються 
комісіями підприємства. 

За звітний період сталися два нещасні випадки на виробництві: в 
Полтавській філії районних електромереж, у службі транспорту та логістики.  
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Інформація про травматизм  
Протягом року сталося два нещасних випадки на виробництві та один 

нещасний випадок зі смертельним наслідком, не пов’язаний з виробництвом. 
Кількість випадків невиробничого травматизму – 262. На об’єктах 
підприємства травмувалася три сторонні особи, двоє з них – зі смертельним 
наслідком. 

Для запобігання травматизму на енергооб’єктах компанії, упродовж 2020 
року  здійснювалися такі заходи:  

- двічі на рік доводилися до відома землекористувачів правила безпеки  
при проведенні сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних та 
кабельних ліній; 

- систематично оприлюднювалася інформація про небезпеку ураження 
електрострумом, про заходи з попередження нещасних випадків; 

- напередодні шкільних канікул, публікувалися оголошення-
попередження дитячого травматизму.  

 
3.4. Професійний розвиток працівників. 

Навчання та підвищення кваліфікації працівників 

Навчання працівників АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проводиться на 
підставі Положення «Організація роботи з персоналом підприємств 
електроенергетики», згідно з планом підвищення кваліфікації, 
затвердженим у Товаристві. Періодичне навчання у спеціалізованих 
навчальних закладах проходять працівники, задіяні в процесах 
електроенергетики, план заходів розробляється на рік з урахуванням, що  
кожен працівник інженерно-технічного напрямку один раз на п’ять років 
підвищить кваліфікацію, а оперативні працівники (диспетчери всіх рівнів) 
повинні проходити навчання в тренажерних центрах згідно з затвердженим 
графіком один раз на три роки. 

Керівники та працівники, які забезпечують виробничі процеси в 
електроенергетиці, проходять навчання за такими формами: 

- підвищення кваліфікації з тривалим відривом від виробництва в 
інститутах підвищення кваліфікації; 

- короткострокове навчання в Учбовому центрі (УЦ) та безпосередньо 
на виробництві; 

- виробничо-технічне навчання без відриву від виробництва; 

- навчання за індивідуальними програмами. 
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Підвищення кваліфікації з тривалим відривом від виробництва в 
інститутах підвищення кваліфікації 

У зв’язку з запровадженням карантину на території України, було 
відмінено навчання на курсах підвищення кваліфікації згідно з наказом від 
22.11.2019 року № 487 «Про заходи на 2020 рік по підготовці та підвищенню 
кваліфікації працівників» у Харківському національному технічному 
університеті сільського господарства та в НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали 
інформаційно-консультаційні послуги у загальноосвітніх навчальних 
закладах різних типів за договорами 80 осіб (29 керівників та інженерно-
технічних працівників, 51 кваліфікований робітник). 
 
63 працівники підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення 
кваліфікації в таких спеціалізованих навчальних закладах:  

- у ПП «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ТГМ» м. Полтави – 49 осіб; 
- в Учбово-курсовому комбінаті м. Кременчука – 2 особи; 
- у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та життєдіяльності 
Полтавської області – 10 осіб; 
- в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України 
у Полтавській області – 1 особа; 
- у ТОВ «Києво-Могилянська Бізнес-Школа» м. Київ - 1 особа. 

18 осіб отримали інформаційно-консультаційні послуги, взявши участь 
у семінарських заняттях. 

 
Виробничо-технічне навчання без відриву від виробництва 

Цією системою було охоплено 1 857 осіб (керівників – 167, спеціалістів, 
фахівців, робітників – 1690). 

У серпні-вересні 2020 року працівниками відділу кадрів проводилися 
перевірки оформлення документів з ведення виробничо-технічного навчання 
структурними підрозділами Товариства. Перевіркою було охоплено 8 філій: 
Гадяцьку, Глобинську, Гребінківську, Козельщинську, Комсомольську, 
Котелевську, Кременчуцьку, Пирятинську. Високий рівень показали 
Глобинська, Гребінківська, Козельщинська, Кременчуцька, Пирятинська філії. 
Недостатній рівень – у Гадяцькій, Комсомольській та Котелевській філіях, 
виявлені недоліки були викладені в актах про перевірку. 
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Навчання за індивідуальними програмами 
Протягом року 377 осіб, які вперше прийняті на роботу, переведені або 

призначені на інші посади, пройшли первинну професійну підготовку за 
індивідуальною формою навчання.  

 
Короткострокове навчання в Учбовому центрі та безпосередньо на 

виробництві 
Завдяки короткостроковому навчанню, протягом звітного року 

безпосередньо на виробництві за індивідуальними формами навчання з 
подальшим складанням іспитів підвищив категорію 31 працівник, 
кваліфікаційну групу або розряд з оплати праці – 7 працівників. 

Усього на базі УЦ пройшли навчання та відвідали семінарські заняття 658 
осіб, а саме: 

- короткострокове навчання – 491 особа (курси підвищення кваліфікації 
– 310 осіб, курси підготовки новим (суміжним) професіям – 181 особа); 

- семінарські заняття – 167 осіб. 
Протягом року, у семінарських заняттях по Системі безперервного 

вдосконалення (СБВ) «Лідер» взяли участь 87 осіб. 
З метою закріплення та тестового контролю знань, усі слухачі курсів в 

Учбовому центрі проходять тренування у системі управління навчанням 
«Moodle», а після закінчення занять, складають іспити. Усього у цій системі 
пройшли перевірку знань 1 124 особи: на курсах – 466 осіб, у головній комісії  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – 658 осіб. 

Окрім цього, на базі Учбового центру були проведені семінарські 
заняття, презентації, ознайомчі тренінги. 

 
Робота з кадровим резервом 

У Товаристві триває систематична та цілеспрямована робота зі створення 
та розвитку резерву кадрів для заміщення вакантних керівних посад. 
Кадровий резерв постійно оновлюється. У 2020 році з нього було призначено 
1 особу на посаду директора та 1 особу на посаду заступника директора, 5 осіб 
– на посаду начальника структурного підрозділу, 8 осіб – на посаду заступника 
начальника структурного підрозділу. 

З працівників, призначених на керівні посади, 2 особи підвищили 
кваліфікацію у вищих навчальних закладах. 

 
3.5. Впровадження СБВ «Лідер» 

Одна з основних стратегічних цілей підприємства – підвищення 
ефективності виробництва. Пріоритетним напрямком є створення нової 
моделі праці, що передбачає впровадження принципів ощадливого 
виробництва у щоденну працю співробітників. 
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У 2020 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 спрямована на стимулювання співробітників до розроблення, 
подання і впровадження ідей, спрямованих на зниження витрат, підвищення 
продуктивності праці та ефективності виробництва, економію трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів, досягнення ключових показників 
ефективності. 

Усього за звітний період подано 882 пропозиції, з них: 

 впроваджено з економічним ефектом – 20 шт. (подані до 2020 р. – 11 

шт., у 2020 р. – 9 шт.); 

 впроваджено без економічного ефекту – 626 шт. (подані до 2020 р. – 50 

шт., у 2020 р. – 576 шт.); 

 прийнято рішення про доцільність впровадження – 58 шт.; 

 на розгляді – 93 шт.; 

 відхилено/впровадження не доцільне – 146 шт. 

 

Економічний ефект від впровадження пропозицій у 2020 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 відпочинок 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: 
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 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. 
 

Охорона здоров'я 
У 2020 році ПрАТ «СК «КРОНА» застрахувало життя та здоров’я 4 332 

працівникам підприємства. Протягом року 331 особа звернулася до 
страхової компанії з приводу виплат та отримала компенсацію на загальну 
суму 213 686,16 грн.  

 
Організація оздоровчого відпочинку працівників та їхніх дітей 

Поширення коронавірусної інфекції та карантин внесли свої корективи в 
оздоровчий сезон 2020 року. Відпочинок для працівників  у санаторіях та на 
курортах був організований з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки: 
дезінфекція приміщень, наявні антисептики та засоби індивідуального захисту 
для персоналу.  

Протягом літа на базі відпочинку «Чайка-2», що у с. Грибівка Одеської 
області, відпочили 345 співробітників разом зі своїми сім’ями, базу «Багіра» у 
смт Кирилівка Запорізької області відвідав 221 працівник. Путівки до 
санаторно-курортних закладів отримали 57 енергетиків. 

 
Організація культурно-масових та спортивних заходів 

Зважаючи на поширення коронавірусу COVID-19» та дію карантинних 
обмежень на всій території України, культурні та спортивні заходи 
проводились з чітким їх дотриманням. День вишиванки провели у 
віртуальному форматі, обмежившись розміщенням яскравих світлин 
працівників головного офісу та філій у національному вбранні на порталі та 
сайті Товариства.  

Кілька спортивних подій вдалося організувати традиційним способом: 
поєдинок з волейболу, змагання з рибної ловлі та турнір з пішого туризму.  

Як завжди, значна увага приділялася благодійності. До свята 8 Березня 
артисти самодіяльності відвідали Микільський навчально-реабілітаційний 
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центр Полтавського району, колективу та ветеранам якого подарували 
душевний концерт. Підтримали і обласну станцію переливання крові. Так, 
День донора у головному офісі компанії енергетики провели тричі, здавши 
майже 100 л крові людям, які її нагально потребують.  
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4. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
4.1. Сплата податків і зборів 

 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 2020 року сплатило до державного 

та місцевих бюджетів 384 569,6 тис. грн, що порівняно з 2019 роком більше на 
75 686,3 тис. грн.  

Види платежів (тис. грн) 

Податок на додану вартість 225 645,1 

Податок з доходів фізичних осіб 142 877,1 

Інші види платежів і зборів 16 047,4 

Всього: 384 569,6 
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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 
 
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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