
ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" ЗА 2013-2018 РОКИ 

 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства “Полтаваобленерго” є 

керівним органом управління Товариства, що контролює і регулює діяльність Правління 

Товариства. 

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми 

документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів. 

У 2013-2018 роках засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення 

необхідності, рішення по більшості питань приймались методом опитування членів 

Наглядової ради. 

 

На засіданнях  розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової 

ради, зокрема: 

- затверджувались договори та угоди, для укладання Правлінням Товариства; 

- затверджувались звіти Правління; 

- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації 

інвестиційної та технічної  політики; 

- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства; 

- розглядались інвестиційні програми Товариства; 

- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства, зокрема на 

фінансову та благодійну допомогу; 

- затверджувались щомісячні бюджети фінансових потоків компанії та 

фінансування заходів Інвестиційної програми. 

- розглядалась щоквартальна фінансова звітність Товариства. 

- розглядались й інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду; 

Щодо роботи Товариства за звітній період слід зазначити наступне: 

Основними видами діяльності Товариства є передача електричної енергії 

місцевими електромережами, виробництво електричної та теплової енергії та постачання 

електроенергії за регульованим тарифом по всій території Полтавської області та 

м.Світловодськ Кіровоградської області.  

 

Так,  корисний відпуск електроенергії споживачам становив у 2013 році 

5 млрд. 150 млн. кВтгод, в т.ч. власним споживачам – 2 млрд. 606 млн. кВтгод 

електроенергії, у 2014 році корисний відпуск становив 5 млрд. 051 млн. кВтг, в т.ч. 

власним споживачам – 2 млрд. 610 млн.кВтг.  у 2015 році  корисний відпуск становив 5 

млрд 067 млн кВт. год., в т.ч. власним споживачам –  4 млрд 163 млн кВт. год.,  у 2016 

році загальний корисний відпуск становив 5 млрд 158 млн кВт.год., в т.ч. власним 

споживачам – 3 млрд 5 млн кВт.год., у 2017 році  загальний корисний відпуск становив 5 

млрд 127 млн кВт.год., в т.ч. власним споживачам – 2 млрд 668 млн кВт.год., у  2018 році 

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

– 2 млрд 710 млн кВт.год.  

 

У 2013-2018 р. р. звітні технологічні витрати електроенергії становлять:  

 у 2013 році 468,6 млн. кВтгод.  

 у 2014 році 462,3 млн. кВтгод.   

 у 2015 році 439,0 млн. кВтгод.   

 у 2016 році 472,0 млн. кВтгод.   

 у 2017 році 444,0 млн. кВт.год.  



 у 2018 році 412,0 млн. кВт.год. 

 

Основні показники щодо виробництва електричної і теплової енергії Кременчуцькою ТЕЦ 

склали: 

 

 У 2013 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 934,862 млн.кВтгод електричної 

енергії та 1,643 млн.Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на 

відпуск електричної та теплової енергії склали 318,2г/кВтгод та 151,9 кг/Гкал. 

 

 У 2014 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 766 млн.кВтг електричної енергії та 

1,569 млн.Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 300 г/кВтг та 151 кг/Гкал. 

 

 У 2015 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 752,503 млн кВт.год. електричної та 

1 465 млн. Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової е нергії склали 308,2 г/кВт.год. та 151,3 кг/Гкал відповідно. 

 

 У 2016 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 711,574 млн кВт.год. електричної та 

1 500 млн.  Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 316,6 г/кВт.год. та 151,9 кг/Гкал відповідно.    

 

 У 2017 році  на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено  вироблено 673,594 млн кВт.год. 

електричної та 1,395 млн.Гкал теплової енергії.  Питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 323,5 г/кВт.год. та 152,4 кг/Гкал відповідно. 

 

 У 2018 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 702 млн. кВт\год. електричної 

енергії та 1,421 млн.Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на 

відпуск електричної та теплової енергії склали 305,3 г/кВтг та 151,7 кг/Гкал 

відповідно. 

 

 

Виконання інвестиційних  програм за 2013-2018 рр. мало проводитися  відповідно 

до затверджених заходів, погоджених із Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак, внаслідок зростаючої 

заборгованості промислових підприємств, бюджетних установ та установ комунальної 

сфери, фінансування інвестиційних програм здійснене частково, у зв’язку із чим 

інвестиційна програма за 2013 рік впроваджена на 83,6%, за 2014 рік – на 28,90%, за 2015 

рік – на 8,5%, за 2016 рік – на 10,23%, за 2017 рік – на 63,8%, за 2018 рік – на 92,50%. 

 

ПРИБУТОК 

 

Чистий дохід ПАТ «Полтаваобленерго» у 2013 році становив 3 млрд. 397 млн. грн. 

Підприємством отримано 94,3 млн. грн. чистого прибутку. У 2014 році чистий дохід 

становив 3 млрд.673 млн.грн – чистий прибуток 201 млн.грн.  У 2015 році чистий дохід 

становив 6 млрд. 913 млн. грн – чистий прибуток 64 млн.грн. У 2016 році чистий дохід 

становив 5 млрд.965 млн.грн – збитки склали (-270,2 млн.грн ). У 2017 році  чистий дохід 

чистий дохід становив 6 млрд. 693 млн. грн – чистий прибуток 130,3 млн.грн. У 2018 році 

чистий дохід становив 7 млрд. 607 млн. грн – чистий прибуток 75,0 млн. грн.  

 

 

Висновки: Враховуючи зазначене, Наглядова рада Публічного акціонерного 

товариства “Полтаваобленерго” вважає роботу Правління Товариства у 2013-2018 

роках  задовільною. 

 

Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 


