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ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
 обласна компанія, основний вид діяльності якої постачання 

електроенергії та передача її місцевими електромережами на 

території однієї з найбільших за розмірами областей України. Площа 

ліцензійної діяльності Товариства становить близько 28,8 тис. км2
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Шановні акціонери!

Річний звіт ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», представлений вашій увазі, узагальнює результати 

виробничої діяльності компанії у 2018 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. 

У 2018 році Товариство працювало над реалізацією комплаєнс-політики. Були розроблені 

та затверджені Кодекс корпоративної етики та правил і Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, які визначають основні принципи ділової поведінки працівників компанії під 

час виконання ними посадових обов’язків.

Підводячи підсумки, можна сказати, що звітний період став багато в чому визначальним 

для історії підприємства. Наприкінці року Товариство успішно завершило процедуру 

відокремлення зі свого складу постачальника електроенергії ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». 

Цьому передувала масштабна підготовча робота. Час змін завжди нелегкий. Нам доведеться 

вчитися працювати в нових умовах. Але переконаний, що ми і надалі продовжуватимемо 

започатковану раніше політику динамічної, результативної і відповідальної роботи, 

спрямованої на розкриття власних трудових ресурсів.

Сьогодні у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» працює сильна команда професіоналів, здатних 

аналізувати, вносити конструктивні пропозиції, брати на себе ініціативу та приймати 

рішення. 

Ефективність, професіоналізм і командний дух – ось цінності, які і надалі дозволять нам 

досягати нових успіхів в інтересах акціонерів, споживачів і партнерів.

Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»



1. Інформація про 
Товариство
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1.1. Компанія 
      у 2018 році
Протягом звітного року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

забезпечувало передачу і постачання електроенергії 150 кВ і нижче споживачам в містах 

Полтава, Кременчук, Миргород, Горішні Плавні, Лубни, Гадяч і на території 25 районів 

Полтавської області, а також частини населених пунктів Кіровоградської.

У складі компанії – 28 районних філій з центральним офісом у місті Полтаві. На правах 

довгострокової оренди до складу Товариства входила також Кременчуцька ТЕЦ. Установлена 

сумарна електропотужність станції 255 МВт і сумарна теплова потужність 1 175 Гкал.год. 

Теплову енергію, вироблену електростанцією, компанія постачала промисловим і побутовим 

споживачам лівобережної частини міста Кременчука.

г

в

б

а

Промислових і прирівняних до них – 1 062;

Аграрних – 1 109;

Бюджетних організацій, ЖКГ та інших споживачів – 17 035;

Побутових – 701 036, у тому числі: 

• у містах – 412 760; 

• у селах – 288 276.

Побутових – 65 037;

Промислових і прирівняних до них – 4;

Бюджетних установ і організацій ЖКГ – 160;

Інших – 1 233.

г

в

б

а

Загальна кількість споживачів електричної енергії – 
720 242 осіб, з них:

Загальна кількість споживачів теплової енергії – 
64 434 осіб, з них:

г

в

б

а

г

в

б

а
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Мережі Товариства

Енергооб’єкти Од. виміру Кількість

Повітряні лінії електропередач напругою 0,4–150 кВ км 39 335,61

Кабельні лінії напругою 0,4–110 кВ км 1 906,10

Підстанції напругою 35–150 кВ шт. 207

ТП і РП шт. 9 947

Магістральні теплові мережі у двотрубному вимірі км 60,269

Електроенергетичний комплекс області, роботою якого опікуються працівники 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», – складна високотехнологічна система. У ній поєдналися 

найсучасніші інформаційні технології та останні досягнення провідних виробників 

електроенергетичного обладнання. 

Основними видами ліцензійної діяльності Товариства є:

• виробництво електричної енергії;

• передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

• поставка електричної енергії за регульованим тарифом;

• виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних 

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

• постачання теплової енергії;

• транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами. 



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

діяльності та підпорядковані відповідним дирекціям:

• підрозділи з передачі електроенергії;

• підрозділи зі збуту електроенергії;

• підрозділи з капітального будівництва та інвестицій;

• підрозділи з питань забезпечення бізнесу;

• фінансові підрозділи;

• підрозділи з захисту активів;

• підрозділи по роботі з персоналом;

• підрозділи з охорони праці;

• підрозділи з правової роботи;

• підрозділи з інформаційних технологій.

До складу ПАТ «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 е/мереж

• Полтавська районних е/мереж

• Решетилівська

• Семенівська

• Хорольська

• Чорнухинська

• Чутівська

• Шишацька
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1.3. Органи управління

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;

• Ревізійна комісія.

До складу Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2018 році входили:

Голова Правління – Засіменко Євген Юрійович (тимчасово відсторонений (усунений) 

від здійснення повноважень Голови Правління);

Т.в.о. Голови Правління – Стройний Руслан Вікторович;

Заступник Фінансового директора – Стріков Владислав Євгенович.



1.4. Перспективи
       розвитку компанії 
       на 2019 рік
Для забезпечення технічного розвитку 

підприємства, покращення стану 

обладнання електричних мереж, 

розширення наявних потужностей та 

підвищення якості обслуговування 

споживачів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

розробило пропозиції щодо 

використання інвестиційної складової 

тарифів на електричну та теплову 

енергію у 2019 році. Інвестиційна 

програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

на 2019 рік включає заходи на 

загальну суму 183 млн 986 тис. грн 

без ПДВ. Більшу частину коштів – 

175 млн 480 тис. грн без ПДВ 

– заплановано використати 

для розвитку та модернізації 

електромереж та компанії в цілому. 

Інвестиційною програмою на 

2019 рік у сфері теплопостачання 

передбачено заходи на загальну суму 

8 млн 506 тис. грн без ПДВ. Остаточна 

вартість заходів буде визначена після 

проведення процедур закупівель, у т.ч. в 

електронній системі Prozzoro, відповідно 

до чинного законодавства України.

Основна частина коштів 

інвестиційної складової тарифів 

на електричну енергію – 

131 млн 702 тис. грн без ПДВ – призначена 

для будівництва, модернізації та 

реконструкції електричних мереж.

У 2019 році заплановано:

• закінчити роботи з технічного 

переоснащення: 

• ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»,

• ВРП-35 кВ ТП 150/35/6 кВ «Крюків» 

у м. Кременчуці Полтавської 

області (заміна вимикачів 35 кВ),

• ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» в 

с. Іванове Селище Глобинського 

району Полтавської області,

• ТП 35/10 кВ «Тимошівка» в 

с. Тимошівка Глобинського 

району Полтавської області,

• ПС 35/10 кВ «Михайлики» в 

с. Михайлики Шишацького 

району Полтавської області 

(заміна вимикачів 10 кВ),

• ПС 35/10 кВ «Шишаки» 

в смт Шишаки Полтавської області 

(встановлення пристрою КРП);

• виконати:

• технічне переоснащення 

15,21 км ПЛ 0,4-10 кВ з використанням 

самоутримуючих ізольованих проводів,

• встановлення 13 реклоузерів 

на ЛЕП 6-10 кВ,
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• заміну 133 масляних вимикачів 

на вакуумні на 23 ТП 35/6-10 кВ,

• встановлення пристрою КРП 

на ПС 35/10 кВ «Худоліївка» у 

с. Худоліївка Семенівського 

району Полтавської області;

• продовжити роботи з технічного 

переоснащення ТП 110/10 кВ «Хорол» та 

реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ 

«Супрунівка» у м. Полтава;

• розробити проектно-кошторисну 

документацію на модернізацію 

об’єктів електроенергетики.

Інші напрямки використання 

інвестиційних коштів:

• заміна застарілих приладів 

обліку електроенергії 

(12 943 однофазних, 1 333 трифазних 

лічильників на багатофункціональні 

з об’єднанням їх в АСКОЕ);

• влаштування 8 495 виносних 

приладів обліку електроенергії; 

• закупівля програмного забезпечення 

для повноцінного функціонування АСДТК;

• придбання нових апаратних 

засобів інформатизації та 

автотранспортної техніки.

У складі проекту Інвестиційної програми 

у тарифі на транспортування теплової 

енергії основну частину коштів у сумі 

8 млн 506 тис. грн без ПДВ заплановано 

використати на впровадження заходів із 

реконструкції та модернізації існуючих 

магістральних теплових мереж.
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2. Виробнича 
діяльність



2.1. Передача 
      електроенергії 
      електромережами 
      Товариства
Передача необхідного обсягу електричної енергії, підтримання параметрів роботи 

електромереж на належному рівні – основа для налагодження тривалих та взаємовигідних 

стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та 

економічного потенціалу підприємства.

Протягом 2018 року до мереж компанії надійшло 5 млрд 613 млн кВт.год. електричної енергії. 

Її загальний корисний відпуск становив 5 млрд 179 млн кВт.год., в т.ч. власним споживачам – 

2 млрд 710 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні 

мережами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склав 412 млн кВт. год.

Найвищий рівень споживання електричної потужності в години максимального 

навантаження енергосистеми усіма споживачами Товариства був зафіксований у лютому і 

грудні 2018 року (875 МВт).

Максимальне навантаження у мережах 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік
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2.2. Постачання 
       електроенергії 
У 2018 році власним споживачам відпущено 2 млрд  710 млн кВт. год. електричної енергії на 

загальну суму 5 млрд 354 млн грн. Рівень розрахунків споживачів з Товариством за спожиту 

електричну енергію склав 100,3 %.

Загальний борг споживачів за спожиту електричну енергію перед 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зменшився на 14,5 млн грн, а саме:

• промисловість – на 2 млн грн; 

• житлово-комунальне господарство – на 0,4 млн грн;

• за послуги, надані пільговим категоріям споживачів – на 20,8 млн грн.

При цьому на кінець 2018 року заборгованість окремих груп споживачів збільшилася, а саме:

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

• сільськогосподарські споживачі – на 0,2 млн грн;

• населення – на 5,9 млн грн;

• непромислові – на 1,5 млн грн.

Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 

6,545 млн кВт.год. недооблікованої електричної енергії на суму 12,763 млн грн.

Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів 
у 2018 році (тис. кВт.год)
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2.3. Передача та 
       постачання 
       теплової енергії
Протягом 2018 року споживачам відпущено 1,195 млн Гкал теплової енергії на загальну суму 

1,650 млрд грн.

Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів 
у 2018 році

Групи споживачів тис. Гкал %

Промисловість 641 53,6

Житлокомунгосп: 533 44,6

населення 474 39,7

державний бюджет 16 1,3

місцевий бюджет 42 3,5

інші 1 0,1

Інші споживачі 21 1,8

Всього: 1 195 100,0
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2.4. Виробництво    
       електро- та 
       теплоенергії
Власне виробництво електро- та теплоенергії здійснювалося на Кременчуцькій ТЕЦ, яка 

забезпечувала потреби споживачів Полтавської області в електричній енергії майже на 11 %. 

Теплова енергія, вироблена електростанцією, споживається промисловими підприємствами, 

закладами соціальної сфери та населенням міста Кременчука.

Станція працює в режимі комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. У 2018 

році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 702 млн кВт.год. електричної та 1,421 млн Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

305,3 г/кВт.год. та 151,7 кг/Гкал відповідно.
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2.5. Реконструкція
       енергооб’єктів
Розвиток, модернізація та будівництво 

електричних мереж

У 2018 році тривав черговий етап 

реконструкції кільцевої дволанцюгової 

мережі 110 кВ міста Полтави, який 

має на меті підвищити надійність 

електропостачання споживачів обласного 

центру. Продовжувалися роботи на двох 

об’єктах високовольтної мережі. 

По-перше, тривала реконструкція 

ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» 

з метою створення на її базі вузлової 

підстанції кільця 110 кВ. Для цього 

передбачається організувати 

ВРП-110 кВ за схемою 110-6 «Одна робоча, 

секціонована вимикачем, і обхідна 

системи шин», встановити комплектний 

модуль з елегазовими вимикачами 

110 кВ, які характеризуються 

підвищеною надійністю, тривалим 

строком експлуатації та мінімальними 

витратами на обслуговування. Станом на 

кінець року за проектом виконано 

монтаж обладнання блоків з 

роз’єднувачами та жорсткого ошинування 

1СШ-110 кВ, 2СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ і 

загальнобудівельні роботи. Завершення 

реконструкції очікується в 2019 році.

По-друге, триває модернізація 

одноколової ПЛ 110 кВ 

«БПФ-ААЗ-ТМЗ». Проектом 

передбачається створення двоколової 

лінії, завдяки чому буде завершено 

формування подвійного кільця 

110 кВ та підвищено його пропускну 

здатність, встановлення багатогранних 

оцинкованих металевих опор з 

одностороннім підвішуванням проводів, 

що обумовлено щільною забудовою 

в районі проходження траси лінії. 

Станом на кінець року виконано 90% від 

загального обсягу робіт, а це технічне 

переоснащення 3,96 км ПЛ 110 кВ 

«БПФ-ААЗ-ТМЗ» з встановленням 27 опор. 

Завершення реконструкції очікується у 

2019 році.

Також в рамках розвитку Полтавського 

кільця 110 кВ у 2018 році здійснено техніко-

економічне обґрунтування реконструкції 

відпайки на ПС 110/10/6 кВ «Південно-

Західна» в м. Полтаві, за результатами 

якого визначено оптимальний варіант 

виконання робіт: заміна двоколової 

відпайки на повітряну і кабельні лінії, 

що будуть проходити різними трасами. 

Це дозволить підвищити надійність 

електропостачання ПС «Південно-

Західна» та частини Шевченківського 

району міста Полтави.

У 2018 році розпочато виконання робіт з 

заміни двох кабелів КЛ 10 кВ від 

ПС 150/35/10 кВ «Кременчук-місто» до 
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РП-13 Кременчуцького енерговузла. 

Також виконано проект заміни 

акумуляторної батареї та розпочато 

технічне переоснащення ВРП-35 кВ з 

заміною застарілих оливних вимикачів на 

вакуумні на ПС 150/35/6 кВ «Крюків».

У Великобагачанському, Гадяцькому, 

Оржицькому, Решетилівському, 

Чутівському районах Полтавської області 

виконано технічне переоснащення 

повітряних ліній 0,4 кВ загальною 

довжиною 5,33 км, розпочато 

проектні роботи на реконструкцію 

повітряних лініях 0,4 кВ у 

м. Кременчуці, Гребінківському, 

Кобеляцькому, Лубенському, 

Миргородському, Пирятинському, 

Полтавському та Семенівському 

районах.

Протягом звітного періоду також 

виконано проекти та розпочато роботи з 

технічного переоснащення 5 ПС 35-110 кВ:

• ПС 110/35/10 кВ «Карлівка» (заміна 

застарілих оливних вимикачів 110 кВ на 

елегазові і вимикачів 35 кВ на вакуумні);

• ПС 110/10 кВ «Хорол» (заміна приєднань 

силових трансформаторів за схемою 

«відокремлювач–короткозамикач» на 

приєднання через елегазові вимикачі, 

приведення схеми ВРП-110 кВ до типової);

• ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» і 

«Тимошівка» (заміна приєднань 

силових трансформаторів за схемою 

«відокремлювач–короткозамикач» на 

приєднання через вакуумні вимикачі);

• ПС 35/10 кВ «Михайлики» (заміна 

оливних вимикачів 10 кВ на вакуумні).

Крім цього, в рамках реалізації «Плану 

введення регульованих пристроїв 

компенсації реактивної потужності 

в електричних мережах ліцензіатів з 

метою зниження технологічних втрат 

електричної енергії в розподільчих 

мережах» Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України 

виконано проект та розпочато роботи зі 

встановлення на ПС 35/10 кВ «Шишаки» 

пристроїв компенсації реактивної 

потужності, що дозволить підвищити 

енергоефективність прилеглої мережі 

35 кВ.

Відповідно до ініціативи НКРЕКП щодо 

підвищення енергоефективності роботи 

електричних мереж та зменшення втрат 

в розподільчих мережах 6(10) кВ шляхом 

переходу на більш високий клас напруги 

20 кВ зі зміною конфігурації мережі та 

концептуальних підходів до автоматизації 

розподільчої мережі та систем обліку 

електричної енергії, у 2018 році виконано 

техніко-економічне обґрунтування 

підвищення класу напруги до 20 кВ в 

електричних мережах м. Миргорода. Це 

підтвердило доцільність впровадження 

цього класу напруги та отримало 

позитивну оцінку державних інституцій. 

На підставі цього передбачається 

будівництво центра живлення мереж 

20 кВ на ПС 110/20 кВ «Миргородська» та 

РП-9 напругою 20 кВ. Також здійснено 

заходи з відведення земельних ділянок 

для розміщення цих об’єктів та розпочато 

їх проектування.
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Обсяги ремонтних робіт в електричних мережах

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

1. ПЛ 35-150 кВ км 579,66

2. ПЛ 0,4-10 кВ км 3 734,50

3. ТП та РП 6-10 кВ шт. 2 009

4. Силові трансформатори 6-10 кВ шт. 240

5. Вимикачі 35-150 кВ шт. 84

6. Вимикачі 6-10 кВ шт. 239

7. Підстанції 35-150 кВ од. 32

Модернізація електричних мереж Товариства 

№ п/п Найменування заходів Од. виміру Кількість

1. Впровадження мікропроцесорних пристроїв РЗіА шт. 48

2. Заміна опор на ПЛ 35 кВ і вище шт. 85

3. Заміна грозозахисного тросу на ПЛ 35 кВ і вище км 17,1

4.
Заміна фарфорових ізоляторів на скляні 

(полімерні)
шт. 1 341

5. Впровадження обмежувачів перенапруги шт. 225

Ремонти теплових мереж

Згідно з графіком, виконано ремонт теплових мереж центральної та нагірної частини міста 

Кременчука, селища Молодіжне та теплопроводу ТЕЦ-КРАЗ. Після проведення гідравлічних 

випробувань на магістральних теплових мережах було виявлено та усунуто свищі та пориви 

мереж, здійснено подачу теплоносія на опалення споживачів. Також проведено технічне 

обслуговування водогрійних котлів ПТВМ-50 №1 і №2.

Ремонт та модернізація обладнання Кременчуцької ТЕЦ

Обсяг виконаних ремонтних та реконструктивних робіт Кременчуцької ТЕЦ у 2018 році склав 

57,7 млн грн, у тому числі на реконструкцію і модернізацію використано 34,82 млн грн.

Згідно з Інвестиційною програмою Кременчуцької ТЕЦ на 2018 рік, за рахунок тарифів 

профінансовано роботи на суму 21,9 млн грн без ПДВ, що складає 98% від плану. 

Протягом звітного періоду виконано:

• капітальний ремонт котла ст. №6, турбогенератора ст. №3;

• поточний ремонт котлоагрегатів ст. № 1, 2, 3, 4, 5 та турбогенераторів ст. № 1, 2 і 4.
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2.6. Обсяги 
       приєднання до 
       електромереж
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 2018 року ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало послуги з приєднання 

1 705 споживачам, з них: 1 057 – фізичним та 648 – юридичним особам. Загальна потужність 

приєднаних у 2018 році електроустановок склала 39 289,25 кВт, з них: 13 177,5 кВт – фізичним, 

та 26 111,75 кВт – юридичним особам.

Обсяги приєднання до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Приєднано всього:
У тому числі:

фізичних осіб юридичних осіб

кількість

загальна 

потужність, 

кВт

кількість

загальна 

потужність, 

кВт

кількість

загальна 

потужність, 

кВт

Споживачів 1 705 39 289,25 1 057 13 177,5 648 26 111,75
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2.7. Діяльність 
       Кол-центру
Якість та швидкість обслуговування споживачів формують імідж компанії. Кол-центр 

Товариства дозволяє ефективно організувати обслуговування, тим самим мінімізувати 

втрати запитів та зміцнити репутацію підприємства. 

Оператори Кол-центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надають фахові консультації споживачам 

електроенергії стосовно всього спектру їх взаємовідносин з енергопостачальною компанією. 

Прийняті звернення за тематикою Кол-центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
у 2018 році

№ п/п Тема звернення К-сть дзвінків

К-сть 

електронних 

листів

1. Приєднання до мережі 1 130 204

2. Облік електроенергії 166 268 393

3. Якість послуг електропостачання 76 502 276

4. Дія договору 2 111 184

5.
Активація послуг (подача напруги за заявою 

споживача)
8 2

6. Відключення за несплату рахунків 1 704 34

7. Виставлення рахунків 124 133 532

8. Тариф (ціна за електричну енергію) 5 519 36

9. Пільги, субсидії 4 252 49

10. Інформація про крадіжки електроенергії 49 16

12. Скарги на працівників компанії 96 80

13. Додаткові послуги споживачу 131 183

14. Надання іншої довідкової інформації 56 324 1 406

15. Звернення не за адресою 17 568 63
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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 телефонів. Також споживачі можуть надсилати запити 

та отримувати відповіді електронною поштою, 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 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2018 році

№ п/п Показник Од. виміру Кількість

Звернення, отримані телефоном за номерами Кол-центру

1. Рівень сервісу протягом 30 сек. % 69,67

2.
Загальна кількість вхідних дзвінків (викликів від 

абонентів)
од. 1 234 801

3. Кількість вхідних дзвінків, на які відповів оператор од. 405 364

4.
Відсоток втрачених дзвінків (крім тих, які завершені у 

голосовому меню)
% 9,2

5. Середній час від початку дзвінка до відповіді оператора сек. 77,73

6. Середній час у черзі дзвінків сек. 38,94

7.
Середній час очікування у випадках, коли абонент не 

дочекався відповіді
сек. 49,18

8.
Максимальний час від моменту попадання в чергу до 

відповіді оператора
сек. 250,00

9. Середній час обробки дзвінка оператором сек. 81,71

10.
Середня кількість дзвінків, оброблених одним 

оператором (за зміну)
од. 99,17

Звернення, отримані через інші засоби телекомунікації

11. Кількість електронних повідомлень од. 3 458

12.
Кількість електронних повідомлень, на які надано 

відповідь упродовж тридцяти днів
од. 3 458

13.
Середній час надання відповіді на електронні 

повідомлення
днів 1,13
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2.8. Розвиток 
       інформаційних  
       систем та 
       технологій
У 2018 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 корпоративного сайту з 

можливістю моментальної оплати 

за спожиту електроенергію через 

еквайрінговий сервіс LiqPay;

• системи розсилки смс-повідомлень 

боржникам;

• системи електронного погодження 

договорів, проектно-кошторисної 

документації, створеної на основі додатку 

Business Server Pages;

• мобільного додатку POE24 для 

побутових споживачів компанії;

• системи електронного прийому товарів 

від постачальників з додаванням до 

акту прийому фото-відео матеріалів 

з можливістю його довготривалого 

зберігання на серверах 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Розвиток систем зв’язку і 

телекомунікації

У 2018 році виконані роботи: 

• із заміни морально застарілого 

устаткування на сучасне, технічно 

досконале у Кобеляцькій філії, відповідно 

до проекту «Модернізація обладнання 

шляхом його заміни для системи 

передавання даних»;

• із монтажу та впровадження 

автоматичної системи диспетчерського 

управління на тринадцяти розподільчих 

пунктах у м. Полтава;

• з будівництва та монтажу волоконно-

оптичної кабельної мережі головного 

офісу підприємства.
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Обладнання диспетчерсько-технологічного керування
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

№ п/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. 1 122

5. Радіорелейні канали шт. 3 570

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 

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
Станом на 31 грудня 2018 року у структурних підрозділах компанії працювали 4 952 особи. 

Середньоспискова чисельність співробітників компанії у 2018 році склала 5 025 осіб.

У звітному році було прийнято на роботу 692 працівники, звільнилися 930 співробітників.

Плинність кадрів склала 5,43%. Переважна більшість персоналу – 4 082 особи – мають вищу 

освіту за різними рівнями акредитації.
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Головний офіс

Філії

Кременчуцька ТЕЦ

920

3 359 

673

Чисельність персоналу, осіб
в

б

а

в

б

а

До 35 років

Від 35 до 50 років

Старші 50 років

1 455

1 153

2 344

Вікова структура, осіб

в

б

а

в

б

а

Робітники

Інженерно-технічні працівники

Керівники

2 955

1 395

602

Категорії персоналу, осіб
б

а

в

б

а

Чоловіки

Жінки

1 520

3 432

Гендерна структура, осіб



3.2. Оплата праці 
       персоналу
Керівництво ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

слідує зваженій політиці в організації 

оплати праці та матеріального заохочення 

працівників у межах коштів на оплату 

праці в тарифах на електроенергію, 

затверджених НКРЕКП, та відповідно 

до Законів України «Про оплату праці» 

та «Про оподаткування прибутку 

підприємства».

Протягом 2018 року посадові оклади 

працівникам компанії підвищувалися 

двічі: 

• в середньому на 15 % – з 1 липня,

• в середньому на 11 % – з 1 жовтня.

Підвищення здійснювалось 

диференційовано, залежно від 

пріоритету посади та показника дефіциту 

заповнення вакансій. Загальний відсоток 

підвищення окладів становив від 6% 

до 20%. За рік середня заробітна плата 

персоналу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

зросла на 28,3% та досягла станом 

на 31 грудня 2018 року 10 891 грн. Для 

порівняння на початку року вона 

становила 8 486 грн.

У Товаристві створена ефективна система 

моральної та матеріальної мотивації 

працівників. Преміювання персоналу 

Кременчуцької ТЕЦ здійснювалося 

за виконання планових показників, 

що забезпечували безперебійне 

виробництво теплової та електричної 

енергії, і досягнення економії питомих 

витрат умовного палива на виробництво 

електроенергії.

Персоналу районних філій за умови 100% 

оплати за відпущену електроенергію 

преміювання здійснювалося за 

виконання планового завдання 

фактичних ТВЕ (технологічних втрат 

електроенергії), з урахуванням ступеня 

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, виробничих служб 

премія нараховується за виконання 

нормативного завдання ТВЕ та 

виробничих показників у цілому по 

компанії. Остаточний розмір премії 

працівників структурних підрозділів 

головного офісу та філій коригується 

залежно від виконання показника 

системи безперервного вдосконалення 

«Лідер».

Крім цього, персонал отримує премії, 

відповідно до чинних Положень, за 
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виконання додаткових робіт та послуг 

стороннім юридичним та фізичним 

особам, за інтенсивність праці при 

виконанні більше, ніж на 100%, завдань, 

визначених за затвердженими нормами 

часу.

Керівництво постійно відзначає кращих 

працівників, їх трудові досягнення, 

ефективну роботу та високий рівень 

професійних якостей.

Заробітна плата виплачується два 

рази на місяць в терміни, зазначені в 

Колективному договорі. Заборгованість з 

її виплати відсутня.

Інформація про кількісний склад персоналу, працюючого у Товаристві, 
та оплату його праці у 2018 році

Показники Кількість

I. Середньоспискова чисельність штатного персоналу осіб

1. Кременчуцька ТЕЦ:

всього персоналу 683

у т.ч. персонал основної діяльності 680

з нього: робітники 449

керівники, спеціалісти, службовці 231

2. Електромережі:

всього персоналу 4 342

в т.ч. персонал основної діяльності 4 323

з нього: робітники 2 532

керівники, спеціалісти, службовці 1 791

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:

всього персоналу 5 025

у т.ч. персонал основної діяльності 5 003

з нього: робітники 2 981

керівники, спеціалісти, службовці 2 022

II. Фонд оплати праці тис. грн

1. Кременчуцька ТЕЦ:

всього персоналу 93 886,4

у т.ч. персонал основної діяльності 93 634,0

з нього: робітники 54 057,5

керівники, спеціалісти, службовці 39 576,5
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2. Електромережі:

всього персоналу 567 491,6

у т.ч. персонал основної діяльності 564 993,1

з нього: робітники 270 549,1

керівники, спеціалісти, службовці 294 444,0

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:

всього персоналу 661 378,0

у т.ч. персонал основної діяльності 658 627,1

з нього: робітники 324 606,6

керівники, спеціалісти, службовці 334 020,5

III. Середньомісячна зарплата персоналу грн

1. Кременчуцька ТЕЦ:

всього персоналу 11 427

у т.ч. персонал основної діяльності 11 475

з нього: робітники 10 033

керівники, спеціалісти, службовці 14 277

2. Електромережі:

всього персоналу 10 807

у т.ч. персонал основної діяльності 10 891

з нього: робітники 8 904

керівники, спеціалісти, службовці 13 700

3. Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:

всього персоналу 10 891

у т.ч. персонал основної діяльності 10 971

з нього: робітники 9 074

керівники, спеціалісти, службовці 13 766
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3.3. Охорона праці

Безпека та здоров’я працівників є 

невід’ємною частиною соціального 

аспекту діяльності компанії. Працівники 

експлуатують складне обладнання та 

виконують значну кількість робіт в умовах 

підвищеної небезпеки. 

Протягом 2018 року здійснювалися 

організаційні та технічні заходи, 

заплановані програмою Товариства 

з метою зниження ризиків у галузі 

професійної безпеки і здоров’я.

У Товаристві діє Положення «Система 

управління охороною праці 

ПАТ «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 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

• «Порядок про організацію та 

проведення Дня охорони праці в 

структурних підрозділах 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

• «Порядок роботи штабу з охорони праці 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

• «Порядок вилучення та відновлення 

відривних талонів-попереджень в 

посвідченнях про перевірку знань 

працівників структурних підрозділів 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

• «Порядок запровадження Особливих 

умов організації безпечного виконання 

робіт в структурних підрозділах 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

• «Ідентифікація ризиків та визначення 

небезпек»;

• «Оцінка ризиків. Самоконтроль».

Для організації безпечного виконання 

робіт персонал підприємства щорічно 

забезпечується необхідними засобами 

захисту. 

У 16 філіях компанії є навчально-

тренувальні полігони, які утримуються в 

належному стані. У компанії діє «Порядок 

нарахування щомісячної надбавки до 

посадового окладу працівників 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що є 

механізмом економічного стимулювання 

персоналу дотримуватися вимог з 

охорони праці. 

У 2018 році було впроваджено в дію 

«Порядок проведення розслідування 
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та ведення обліку нещасних випадків, 

що сталися зі сторонніми особами та 

працівниками підрядних організацій на 

об’єктах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Згідно з «Порядком про організацію 

та проведення Дня охорони праці в 

структурних підрозділах 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», кожного 

другого четверга місяця проводиться 

День охорони праці. Постійно 

здійснюється огляд обладнання. 

Минулого року поновлено 6 300 

забороняючих та попереджувальних 

плакатів з електробезпеки. Також 

безперервно поновлювалися написи на 

електричному обладнанні підприємства.

У період з 23 по 28 квітня 2018 року 

у компанії було проведено Тиждень 

охорони праці за тематикою «Захищене 

та здорове покоління». У його рамках 

в структурних підрозділах Товариства 

була проведена відповідна робота, 

спрямована на досягнення мінімально 

можливого рівня виробничих ризиків, 

формування свідомого ставлення до 

безпечного виконання робіт. 

Фінансування заходів з охорони праці

Витрати на охорону праці у 2018 році 

фактично склали 8 134,23 тис. грн, тобто 

1,58 % від фонду оплати праці за 2017 рік. 

Стан фінансування заходів і засобів з охорони праці

№

п/п

Статті витрат на охорону праці

(фактично)

Сума коштів, 

тис. грн

% від 

загальної 

суми витрат

1. 
Приведення основних фондів у відповідність до вимог 

нормативних документів з охорони праці
156,23 1,92

2.
Усунення та мінімізація впливу на працівників небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів
1,20 0,01

3. Проведення атестації робочих місць 1,50 0,02

4. Навчання з охорони праці 327,15 4,02

5.

Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, 

іншими засобами індивідуального захисту, в тому числі 

впровадження новітніх ЗІЗ

6 058,41 74,48

6. Надання працівникам спеціального харчування 184,96 2,27

7. Організація і проведення медичних оглядів 247,26 3,04

8.
Забезпечення працюючих нормативно-правовими 

документами з охорони праці 
15,07 0,19

9. Придбання у звітному періоді аптечок та їх укомплектування 121,11 1,49

10. Інші 1 021,34 12,56

11. Всього 8 134,23 100
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Результати перевірок дотримання 

правил охорони праці

У 2018 році 1 461 спеціаліст Товариства 

пройшов перевірку знань з питань 

охорони праці, технології робіт та 

пожежної безпеки з обов’язковим 

використанням програмного 

забезпечення «Аспект». 

У травні традиційно відбулися 

змагання між бригадами розподільних 

електричних мереж Товариства з 

заохоченням кращих бригад. 

Інформація про травматизм 

Протягом року стався один нещасний 

випадок на виробництві зі смертельним 

наслідком. Трапилося це у Лубенській 

філії 19 листопада 2018 року. Комісія, 

створена наказом Управління Держпраці 

у Полтавській області, ще продовжує 

свою роботу з розслідування обставин та 

причин нещасного випадку.

Особливі умови безпечного виконання 

робіт в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

вводилися наказами по підприємству та 

відповідно до розпоряджень Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості 

України, а також після нещасного 

випадку на виробництві зі смертельним 

наслідком у Лубенській філії – наказом 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» № 509 від 

20.11.2018 р.

Стався 1 нещасний випадок, не 

пов’язаний з виробництвом. Кількість 

випадків невиробничого травматизму –

249. На об’єктах підприємства 

травмувалася одна стороння особа зі 

смертельним наслідком.

Профілактика травматизму на 

електрообладнанні Товариства

На підприємстві постійно здійснюється 

моніторинг стану та причин травматизму 

невиробничого характеру з населенням 

в електроустановках компанії. Нещасні 

випадки, які сталися з населенням 

в електроустановках Товариства 

обов’язково розслідуються комісіями 

підприємства.

Протягом звітного року медичні огляди 

персоналу проводилися в установлені 

терміни. Рекомендації медичних комісій 

виконувалися у повному обсязі. 

Для профілактики травматизму на 

енергооб’єктах компанії упродовж 

2018 року здійснено наступні заходи:

• двічі на рік районні філії компанії 

інформували землекористувачів, 

підприємства і організації, що виконують 

земляні роботи, про правила безпеки 

при проведенні сільськогосподарських 

та земляних робіт в охоронних зонах 

повітряних та кабельних ліній;

• систематично оприлюднювалася 

інформація про небезпеку ураження 

електрострумом;

• двічі на рік районні філії компанії 

публікували оголошення-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
 
Підвищення кваліфікації з тривалим 

відривом від виробництва в інститутах 

підвищення кваліфікації

Відповідно до наказу від 19.12.2017 р. № 561 

«Про заходи на 2018 рік по підготовці та 

підвищенню кваліфікації працівників» та 

наказу по Кременчуцькій ТЕЦ від 

16.01.2018 р. № 22 «Про підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації 

персоналу на 2018 рік» та згідно з планами 

навчання пройшли курси підвищення 

кваліфікації, отримали інформаційно-

консультаційні послуги, прийняли участь 

у заняттях та конференціях у навчальних 

закладах різних типів за договорами 587 

осіб (керівників – 79 осіб, професіоналів 

та фахівців – 368 осіб, кваліфікованих 

робітників – 140 осіб), із них: підвищили 

свій професійний рівень на курсах в 

спеціалізованих навчальних закладах 

546 осіб:

• в Харківському Національному 

технічному університеті сільського 

господарства – 58 осіб;

• в ДП «Полтавський експертно-технічний 

центр Держпраці» – 308 осіб;

• в Учбово-курсовому комбінаті 

професійно-технічного рівня 

м. Кременчука – 88 осіб;

• в Навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та життєдіяльності 

Полтавської області – 20 осіб;

• в «Вінницяелектротехнологія» 

ДП «НЕК «Укренерго» – 13 осіб;

• в ТОВ «Науково-експертний центр 

«Форт плюс» – 8 осіб;

• в ТОВ «Полтавський навчальний центр з 

охорони праці» – 7 осіб;

• в Навчальному центрі ТОВ «Андрес 

Штіль» – 2 особи;

• в КП «Кременчуцький міжрайонний 

НКК» – 4 особи та інші.

Навчання проводилися також в 

ДП «Спеціалізований центр підготовки 

кадрів» Міненерговугілля України у 

м. Українка, Відокремленому 

структурному підрозділі «Інститут 

підвищення кваліфікації фахівців в галузі 

технічного регулювання та споживчої 

політики» Одеської державної академії 

технічного регулювання та якості у м. Київ, 

ДП «Міжгалузевий учбово-атестаційний 

центр Інституту електрозварювання імені 

Є.О. Патона» у м. Київ, Центрі підвищення 

кваліфікації керівників і спеціалістів 

Міненерговугілля при НТУ «Київський 

політехнічний інститут» у м. Київ, 

ДП «Атестаційний центр неруйнівного 

контролю Інституту електрозварювання 

імені Є.О.Патона» у м. Київ, Полтавському 

базовому медичному коледжі.
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Виробничо-технічне навчання без 

відриву від виробництва

Цією системою навчання було охоплено 

2 639 осіб, в тому числі: 398 керівників, 

спеціалістів, фахівців та 2 241 робітник.

З травня по серпень 2018 року 

проводилися перевірки оформлення 

документів ведення виробничо-

технічного навчання. Перевіркою 

було охоплено 17 філій. Майже всі філії 

показали високий рівень проведення 

виробничого навчання.

Навчання за індивідуальними 

програмами

Протягом року 569 працівників, вперше 

прийнятих на роботу, переведених або 

призначених 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 підвищили категорію 

16 осіб, кваліфікаційну групу або розряд з 

оплати праці – 29 осіб.

В Учбовому центрі пройшли 

короткострокове навчання 559 осіб, а 

саме: 

• курси підвищення кваліфікації – 380 

осіб (187 професіоналів та фахівців, 193 

робітники);

• курси підготовки новим (суміжним) 

професіям – 179 осіб (12 професіоналів та 

фахівців, 167 робітників).

З метою закріплення та тестового 

контролю знань усі слухачі курсів в 

Учбовому центрі проходять тренування 

у програмі «Аспект», а також після 

закінчення занять складають іспити. 

Протягом 2018 року пройшли перевірку 

знань у цій програмі 889 осіб, з них: на 

курсах – 276, у головній комісії – 613 осіб.

На базі Учбового центру були проведені 

семінарські заняття, презентації, 

тренінги. 

З метою підвищення рівня підготовки 

персоналу бригад з ремонту та 

обслуговування розподільних мереж 

напругою 0,4-10 кВ відбулися змагання 

бригад на навчально-тренувальному 

полігоні Лубенської філії.

Робота з кадровим резервом

У Товаристві триває систематична робота 

зі створення та розвитку резерву кадрів 

для заміщення вакантних керівних посад. 

Було сформовано кадровий резерв на 

2018 рік на посади начальників, їхніх 

заступників та головних інженерів 

районних філій у кількості 89 осіб, а також 

на посади начальників служб та відділів у 

кількості 93 особи. Протягом звітного року 

із кадрового резерву було призначено 

8 осіб на керівні посади районних філій. 

Із працівників, зарахованих до кадрового 

резерву, 23 особи підвищили свою 

кваліфікацію на курсах, семінарах та 

конференціях.
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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 роботу 

колективу. 

У 2018 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, подачі 

і впровадження ідей, націлених 

на зниження витрат, підвищення 

продуктивності праці та ефективності 

виробництва.

За допомогою системи подання 

пропозицій працівники подали 

1 026 пропозицій, з них:

• впроваджено з економічним ефектом – 

50 шт.;

• впроваджено без економічного ефекту – 

603 шт.;

• прийнято рішення про доцільність 

впровадження – 34 шт.;

• на розгляді – 68 шт.;

• відхилено/впровадження не доцільне – 

271 шт.

Загальний економічний ефект від 

впровадження пропозицій у 2018 році 

склав 5 144,7 тис. грн.
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3.6. Соціальні заходи

 
Адміністрація та профспілковий комітет 

компанії надають велике значення 

створенню здорового клімату в 

колективі, що, безсумнівно, сприяє 

підвищенню продуктивності праці 

та оптимізації виробничого процесу. 

Система соціального захисту, яка діє в 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», сприяє 

залученню на роботу в компанію 

кваліфікованих фахівців, попереджає 

плинність кадрів і є основою успішної 

виробничої діяльності. 

Товариство забезпечує своєчасні і в 

повному обсязі виплати заробітної плати, 

соціальних допомог, доплат за шкідливі 

умови праці і премій. 

Надання соціальних пільг і компенсацій

Удосконалення системи матеріального 

і морального стимулювання 

персоналу було і залишається 

найважливішим напрямком діяльності 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в галузі 

організації праці співробітників.

Відповідно до Колективного договору 

разом з профспілковим комітетом 

працівникам компанії надаються такі 

види пільг і компенсацій:

• надання та оплата додаткових відпусток 

працівникам (понад передбачених 

законом);

• одноразова виплата при вступі у шлюб 

уперше та при народженні дитини;

• щомісячні виплати працівникам, які 

перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною віком до трьох років, починаючи 

з другого року життя дитини;

• заохочення до святкових дат;

• часткова компенсація вартості путівок на 

санаторно-курортне лікування;

• допомога на поховання померлих 

працівників, пенсіонерів, останнім місцем 

роботи яких було Товариство, та близьких 

родичів працівників;

• інші виплати.

Охорона здоров’я

У 2018 році Приватне акціонерне 

товариство «СК «Скіфія» застрахувало 

життя та здоров’я 5 373 працівників 

підприємства. Протягом року 1 169 осіб 

звернулися до страхової компанії з 

приводу страхових виплат та отримали 

страхову компенсацію на загальну суму 

2 028 185,84 грн. Проведена вітамінізація 

5 373 працівників, на яку було витрачено 

208 290,26 грн.

Організація оздоровчого відпочинку 

працівників та їхніх дітей

Протягом літнього оздоровчого сезону 

2018 року на базі відпочинку «Чайка-2», що 

у с. Грибівка Одеської області, побували 

158 співробітників зі своїми дітьми, 
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в «Енергодарі», що у смт Кирилівка 

Запоріжської області, оздоровилися 

304 співробітники зі своїми дітьми. 

Окрім того, санаторно-курортними 

путівками забезпечені 90 працівників.

Улітку, впродовж трьох табірних змін у 

ДЗОВ «Енергетик» відпочили 

366 дітей співробітників 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Профспілковий комітет взяв на себе усі 

витрати на літнє оздоровлення малечі 

з багатодітних сімей, дітей учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС, а також бійців, 

які на момент отримання путівки 

перебували у зоні АТО. Вони мали 

можливість відпочити безкоштовно.

Організація культурно-масових та 

спортивних заходів

Рік традиційно розпочався зі святкових 

новорічних ранків. Творчо підійшли 

енергетики до відзначення Дня захисту 

дітей. Не менш захоплюючим для малечі 

стало свято малюнка на асфальті «Барви 

сонячного літа». 

Учасники художньої самодіяльності 

компанії виступили з благодійною 

концертною програмою у Горбанівському 

геріатричному пансіонаті ветеранів 

війни та праці. Традиційними і 

очікуваними стали творчі програми 

самодіяльних артистів перед педагогами 

і співробітниками Микільського 

навчально-реабілітаційного центру 

Полтавського району.

Уже традиційно відбулися зустрічі 

ветеранів у головному офісі 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та на 

Кременчуцькій ТЕЦ.

Спортивні події за участю енергетиків 

розпочалися на початку року зі змагань 

з футзалу, далі естафету традиційно 

підхопили волейболісти. 

Міжнародний день вишиванки 

енергетики відзначили велопробігом 

у національному одязі. Влітку 

працівники з усієї області – прихильники 

туризму зібралися на традиційний 

зліт у Ковпаківському дендропарку 

Котелевського району. А любителі 

посидіти з вудкою провели незабутні дні 

на Дніпродзержинському водосховищі 

під час чергових змагань рибалок.

Закінчився спортивний рік не менш 

яскраво – традиційним Чемпіонатом 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з футзалу, 

присвяченим Дню енергетика, який 

поєднав у бажанні перемогти команди з 

багатьох філій та головного офісу компанії.
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4. Фінансовий 
звіт



4.1. Сплата податків 
       і зборів
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 2018 року сплатило до державного та місцевих 

бюджетів 329 019,1 тис. грн, що порівняно з 2017 роком більше на 119 871,9 тис. грн. 

Обсяги сплати податків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2018 році 

Види платежів
Сума,

тис. грн

Податок на додану вартість 179 071,9

Податок з доходів фізичних осіб 123 236,6

Інші види платежів і зборів 26 710,6

Всього: 329 019,1
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4.2. Баланс ПАТ
       «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                        за ЄДРПОУ 00131819

Територія:  Полтавська                                                                                                                                               за КОАТУУ 5310136700

Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство                                         за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності: розподілення електроенергії                                                                             за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників1: 5025

Адреса, телефон: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. (0532) 516-267

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

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

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року
                                                                                                                                  Форма №1       Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 12 044 11 211

первісна вартість 1001 37 709 41 212

накопичена амортизація 1002 (         25 665        ) (         30 001      )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 145 065 77 171

Основні засоби 1010 1 004 340 1 108 221

первісна вартість 1011 3 392 659 3 635 426

знос 1012 (      2 388 319     ) (      2 527 205     )

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
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інші фінасові інвестиції 1035 200

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5 326 69

Відстрочені податкові активи 1045 110 550 123 774

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 1 277 325 1 320 646

II. Оборотні активи

Запаси 1100 92 564 102 561

Виробничі запаси 1101 89 712 102 020

Товари 1104 2 852 541

Поточні біологічні активи 1110

Векселі отримані 1120 2 000 2 000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 864 417 697 752

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 8 008 26 462

з бюджетом 1135 68 095 68 095

у тому числі з податку на прибуток 1136 68 094 68 094

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 636 41 480

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 44 630 26 168

Витрати майбутніх періодів 1170 66 38

Інші оборотні активи 1190 182 993 153 669

Усього за розділом II 1195 1 263 409 1 118 225

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

Баланс 1300 2 540 734 2 438 871

Пасив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 232 967 232 967

Капітал у дооцінках 1405 168 091 152 382

Додатковий капітал 1410 13 394 23 061

Резервний капітал 1415 28 068 28 068

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 641 916 732 628
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Неоплачений капітал 1425 (                        ) (                        )

Вилучений капітал 1430 (                        ) (                        )

Усього за розділом I 1495 1 084 436 1 169 106

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515 4 058 1 140

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

Усього за розділом II 1595 4 058 1 140

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600

Векселі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 752 2 918

товари, роботи, послуги 1615 571 947 422 988

розрахунками з бюджетом 1620 20 984 22 273

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625 6 294 6 407

розрахунками з оплати праці 1630 23 756 26 705

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 1635 496 573 471 990

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками
1640 3 933 3 931

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахінків 1645 15 251

Поточні забезпечення 1660 82 974 69 651

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690 243 027 226 511

Усього за розділом III 1695 1 452 240 1 268 625

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

утримуваними для продажу та групами вибуття
1700

Баланс 1900 2 540 734 2 438 871

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики.   
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4.3. Звіт про фінансові
       результати

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                            за ЄДРПОУ 00131819

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
                                                                                                                                       Форма      Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 607 272 6 693 102

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (     7 300 936    ) (     6 499 615    )

Валовий:

прибуток 2090 306 336 193 487

збиток 2095 (                          ) (                           )

Інші операційні доходи 2120 51 048 96 508

Адміністративні витрати 2130 (      149 866      ) (       127 854      )

Витрати на збут 2150 (                           ) (                           )

Інші операційні витрати 2180 (       148 134      ) (        38 772      )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 59 384 123 369

збиток 2195 (                           ) (                           )      

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 6 353 2 731

Інші доходи 2240 2 115 1 881

Фінансові витрати 2250 (                          ) (                          )

Втрати від участі в капіталі 2255 (                          ) (                          )

Інші витрати 2270 (       6 073        ) (        1 546        )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 61 779 126 435

збиток 2295 (                            ) (                            )
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 224 3 893

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування
2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 75 003 130 328

збиток 2355 (                          ) (                          )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 215

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 215

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 215

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 75 003 130 543

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Матеріальні затрати 2500 2 574 151 2 441 525

Витрати на оплату праці 2505 650 513 524 481

Відрахування на соціальні заходи 2510 138 093 111 550

Амортизація 2515 154 571 134 222

Інші операційні витрати 2520 535 362 341 151

Разом 2550 4 052 690 3 552 929

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 2600 220 960 000 220 960 000

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,34 0,59

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,34 0,59

Дивіденди на одну просту акцію 2650
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4.4. Звіт про рух 
        грошових коштів

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                            за ЄДРПОУ 00131819

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік
                                                                                                                                Форма №3      Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної дільності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 8 540 397 7 133 336

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Надходження від повернення авансів 3020 - -

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках
3025 5 976 2 075

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 19 080 19 625

Інші надходження 3095 120 811 176 516

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 (    7 284 959    ) (     6 278 748   )

Праці 3105 (       513 019      ) (      392 277     )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (       141 611        ) (      108 314      )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (      342 624     ) (      221 829     )

Зобов’язань з податку на прибуток 3116 (             -            ) (            -            )

Зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (      179 072      ) (       91 450       )

Зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (       163 552      ) (      130 379      )

Витрачання на оплату авансів 3135 (             -            ) (             -            )
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Інші витрачання 3190 (      221 306      ) (       125 512     )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 182 745 204 872

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -

необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих:

відсотків 3215 - -

дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 (             -            ) (             -            )

необоротних активів 3260 (      207 558      ) (      245 495     )

Виплати за деривативами 3270 (             -            ) (             -            )

Інші платежі 3290 (             -            ) (             -            )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -207 558 -245 495

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Інші надходження 3340 6 353 2 731

Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 (             -            ) (             -            )

Погашення позик 3350 (             -            ) (             -            )

Сплату дивідендів 3355 (            2            ) (            5            )

Інші платежі 3390 (                           ) (                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6 351 2 726

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -18 462 -37 897

Залишок коштів на початок року 3405 44 630 82 527

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 26 168 44 630
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4.5. Звіт про власний
       капітал

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                             за ЄДРПОУ 131819

Звіт про власний капітал за 2018 рік
                                                                                                                                Форма №4      Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 

рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

Залишок на початок року 4000 232 967 168 091 13 394 28 068 641 916 - - 1 084 436

Коригування:

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

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок на початок року 4095 232 967 168 091 13 394 28 068 641 916 - - 1 084 436

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 75 003 - - 75 003

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -

Розподіл прибутку

Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу

4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Внески учасників

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

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу

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

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

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

Інші зміни в капіталі 4290 - (15 709) 9 667 - 15 709 - - 9 667

Разом змін в капіталі 4295 - (15 709) 9 667 - 90 712 - - 84 670

Залишок на кінець року 4300 232 967 152 382 23 061 28 068 732 628 - - 1 169 106
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4.6. Консолідований    
        баланс

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                        за ЄДРПОУ 00131819

Територія:  Полтавська                                                                                                                                               за КОАТУУ 5310136700

Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство                                         за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності: розподілення електроенергії                                                                             за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників1: 5027

Адреса, телефон: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. (0532) 516-267

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

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

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року
                                                                                                                               Форма №1-к      Код за ДКУД 1801007

Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 12 044 11 211

первісна вартість 1001 37 709 41 212

накопичена амортизація 1002 (         25 665        ) (         30 001      )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 145 065 77 171

Основні засоби 1010 1 004 340 1 108 221

первісна вартість 1011 3 392 659 3 635 426

знос 1012 (      2 388 319     ) (      2 527 205     )

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
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інші фінансові інвестиції 1035

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5 326 69

Відстрочені податкові активи 1045 110 550 123 774

Гудвіл при консолідації 1055

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 1 277 325 1 320 446

II. Оборотні активи

Запаси 1100 92 564 102 561

Поточні біологічні активи 1110

Векселі отримані 1120 2 000 2 000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 864 417 697 752

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 8 008 113 164

з бюджетом 1135 68 095 68 153

у тому числі з податку на прибуток 1136 68 094 68 094

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 636 10 154

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 44 630 56 699

Витрати майбутніх періодів 1170 66 38

Інші оборотні активи 1190 182 993 167 290

Усього за розділом II 1195 1 263 409 1 218 441

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

Баланс 1300 2 540 734 2 538 887

Пасив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 232 967 232 967

Капітал у дооцінках 1405 168 091 152 382

Додатковий капітал 1410 13 394 23 061

Резервний капітал 1415 28 068 28 068

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 641 916 732 499

Неоплачений капітал 1425 (                        ) (                        )
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Вилучений капітал 1430 (                        ) (                        )

Неконтрольована частка 1490

Усього за розділом I 1495 1 084 436 1 168 977

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515 4 058 1 140

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

Усього за розділом II 1595 4 058 1 140

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 752 2 918

товари, роботи, послуги 1615 571 947 423 152

розрахунками з бюджетом 1620 20 984 22 457

у тому числі з податку на прибуток 1621 175

розрахунками зі страхування 1625 6 294 6 407

розрахунками з оплати праці 1630 23 756 26 705

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 1635 496 573 557 500

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками
1640 3 933 3 931

Поточні забезпечення 1660 82 974 72 758

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690 243 027 252 942

Усього за розділом III 1695 1 452 240 1 368 770

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

утримуваними для продажу та групами вибуття
1700

Баланс 1900 2 540 734 2 538 887

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики.   
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4.7. Консолідований 
       звіт про фінансові
       результати

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                            за ЄДРПОУ 00131819

Консолідований звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

                                                                                                                          Форма №2-к       Код за ДКУД 1801008

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 638 040 6 693 102

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (     7 330 729    ) (     6 499 615    )

Валовий:

прибуток 2090 307 311 193 487

збиток 2095 (                          ) (                           )

Інші операційні доходи 2120 51 069 96 508

Адміністративні витрати 2130 (      150 726       ) (       127 854      )

Витрати на збут 2150 (                           ) (                           )

Інші операційні витрати 2180 (       148 253      ) (        38 772      )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 59 401 123 369

збиток 2195 (                           ) (                           )      

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 6 382 2 731

Інші доходи 2240 2 115 1 881

Фінансові витрати 2250 (                          ) (                          )

Втрати від участі в капіталі 2255 (                          ) (                          )
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Інші витрати 2270 (       6 073        ) (        1 546        )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 61 825 126 435

збиток 2295 (                            ) (                            )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 049 3 893

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування
2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 74 874 130 328

збиток 2355 (                          ) (                          )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 215

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 215

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 215

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 74 874 130 543

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії 2470 74 874  130 328

неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії 2480 74 874 130 543

неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Матеріальні затрати 2500 2 574 151 2 441 525

Витрати на оплату праці 2505 650 708 524 481

Відрахування на соціальні заходи 2510 138 131 111 550

Амортизація 2515 154 571 134 222



Інші операційні витрати 2520 536 197 341 151

Разом 2550 4 053 758 3 552 929

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 2600 220 960 000 220 960 000

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

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,34 0,59

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,34 0,59

Дивіденди на одну просту акцію 2650
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4.8. Консолідований   
        звіт про рух 
        грошових коштів

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                            за ЄДРПОУ 00131819

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік
                                                                                                                           Форма №3-к      Код за ДКУД 1801009

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної дільності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 8 656 029 7 133 336

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Надходження від повернення авансів 3020 - -

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках
3025 6 005 2 075

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 19 101 19 625

Інші надходження 3095 119 695 176 516

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 (    7 408 041    ) (     6 278 748   )

Праці 3105 (       513 176      ) (      392 277     )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (      141 649      ) (      108 314      )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (      342 667     ) (      221 829     )

Зобов’язань з податку на прибуток 3116 (             -            ) (            -            )

Зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (      179 077     ) (       91 450       )

Зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (       163 590      ) (      130 379      )

Витрачання на оплату авансів 3135 (             -            ) (             -            )

53Річний звіт



Інші витрачання 3190 (      182 020      ) (       125 512     )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 213 277 204 872

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -

необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих:

відсотків 3215 - -

дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 3255 (             -            ) (             -            )

необоротних активів 3260 (      207 558      ) (      245 495     )

Виплати за деривативами 3270 (             -            ) (             -            )

Інші платежі 3290 (             -            ) (             -            )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -207 558 -245 495

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Інші надходження 3340 6 353 2 731

Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 (             -            ) (             -            )

Погашення позик 3350 (             -            ) (             -            )

Сплату дивідендів 3355 (            2            ) (            5            )

Інші платежі 3390 (                           ) (                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6 351 2 726

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 070 -37 897

Залишок коштів на початок року 3405 44 630 82 527

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 56 700 44 630

54Річний звіт



4.9. Консолідований 
        звіт про власний
       капітал

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 12 31

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                             за ЄДРПОУ 131819

Консолідований звіт про власний капітал за 2018 рік
                                                                                                                                 Форма №4-к     Код за ДКУД 1801011

Стаття
Код 

рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

Залишок на початок року 4000 232 967 168 091 13 394 28 068 641 916 - - 1 084 436

Коригування:

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

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок на початок року 4095 232 967 168 091 13 394 28 068 641 916 - - 1 084 436

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 74 874 - - 74 874

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -

Розподіл прибутку

Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Внески учасників

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

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу

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

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

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

Інші зміни в капіталі 4290 - (15 709) 9 667 - 15 709 - - 9 667

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 4295 - (15 709) 9 667 - 90 583 - - 84 541

Залишок на кінець року 4300 232 967 152 382 23 061 28 068 732 499 - - 1 168 977
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