
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Г енеральний директор Поліщук А.Л.

(посада) (підпис) (прізвише та ініціали керівника)

26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

00130694
вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21050, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(0432) 52-50-59, (0432)52-50-11 
kanc@voe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

2. Річна інформація № 80 "Відомості Національної комісії з цінних 
опублікована у паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна Інформація www.voe.com.ua в мережі
розміщена на Інтернет
сторінці

25.04.2018
(дата)

26.04.2018
(дата)

26.04.2018
(дата)

(адреса сторінки)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості ш;одо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки: Ліцензії на передачу та на постачання електричної енергії, видані Національною 
комісією регулювання електроенергетики України, є безстроковими; ліцензія на надання 
освітніх послуг, видана Міністерством освіти і науки України, та ліцензія на провадження 
господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, видана Інспекцією 
Державного архітектурно-будівельного контолю у Вінницькій області МРР та БУ, є 
безстроковими згідно Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності 
посада корпоративного секретаря відсутня; рейтингове агенство відсутнє; фізичних осіб - 
засновників та/або учасників Товариства не було; посадові особи Товариства, які володіють 
акціями емітента, є фізичними особами; посадових осіб-юридичних осіб, які володіють акціями 
емітента - немає; фізичних осіб, яким належить 5 і більше відсотків акцій Товариства - немає. 
Дивіденди за звітний період та за період, що передував звітному - не нараховувались та не 
виплачувались. Питання про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2017 році винесено на розгляд річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які скликані на 27 квітня 2018 року. 
В 2017 році виплачено дивіденди за попередні періоди в сумі 6819,19 грн. Процентні облігації, 
дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, іпотечні облігації, похідні цінні папери, 
боргові цінні папери та інші види цінних паперів емітентом не випускались; викуп власних 
акцій протягом звітного періоду не проводився; інформація про обсяги виробництва основних 
видів продукції - відсутня; прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не відбувалось; інформація про 
склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутня; інформація про наявність 
прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезбечено іпотеками, які включено до складу
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іпотечного покриття- відсутня; іпотечні сертифікати Товариством не випускались; реєстр 
іпотечних активів -відсутній; основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів 
ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН та правила ФОН - відсутні; 
розрахунок вартості чистих активів ФОН не проводився; інформація про зобов'язання 
емітента - за кредитом банку, за випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за 
сертифікатами ФОН, за векселями, за похідними цінними паперами, за іншими видами цінних 
паперів, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права - відсутня; річна фінансова звітність 
поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - 
відсутня; звіт про стан об'єкта нерухомості - відсутній. До складу ПАТ
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить дочірнє підприємство „Готель „Енергетик”, в зв’язку з чим 
подається річна Консолідована фінансова звітність за 2017 рік, складена відповідно до МСФЗ, а 
саме: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1-к. Консолідований звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2-к. Консолідований звіт про рух 
грошових коштів(за прямим методом) форма № 3-к, Консолідований звіт про власний капітал 
форма №4-к та Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Тому, Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Актив), Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) (Пасив), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Звіт про 
рух грошових коштів (за прямим методом). Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 
методом), Звіт про власний капітал (2), Звіт про власний капітал - не заповнюються.
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1. Повне найменування
III. Основні відомості про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну Серія А01 №644170 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації 20.07.2004
4. Територія (область) Вінницька
5. Статутний капітал (гри) 30973660,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що О 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного О 
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 4616
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
[2010]Розподілення електроенергії 35.13

[2010]Передача електроенергії 35.12

[2010]Торгівля електроенергією 35.14

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, від ділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Філія - Вінницьке обласне управління 
публічного акціонерного товариства 
"Державний ощадний банк України"
302076
260093012845
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль"

380805
26009440186
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

дії
ліцензії
(дозволу)

1
Г осподарська діяльність, 
пов'язана із створенням 
об'єктів архітектури (за 
переліком робіт згідно з 
додатком)(ліцензія 
безстрокова)

Серія АГ 
№574527

12.03.2011 МРР та БУ Інспекція 
державного архітектурно- 
будівельного контролю у 
Вінницькій області

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, є 
дійсною необмежений період часу, починаючи з 28.02.2011 р. Ліцензія безстрокова згідно 
Закону України № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. 
( зі змінами).__________
Постачання електричної 
енергії за регульованим 
тарифом (ліцензія 
безстрокова)

Серія АГ № 
500287

24.03.2011 Національна комісія 
регулювання
електроенергетики України 
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, є 
дійсною необмежений період часу, починаючи з 19.09.1996 р.____________________
Передача електричної 
енергії місцевими 
(локальними) 
електричними мережами 
(ліцензія безстрокова)

Серія АГ 
№500286

24.03.2011 Національна комісія 
регулювання
електроенергетики України 
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, 
є дійсною необмежений період часу, починаючи з 19.09.1996 р._____________________________
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1 2 3 4 5
Надання освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних 3 одержанням 
професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних 
вимог до професійно- 
технічного навчання, 
підвищення
кваліфікації(спеціальност 
і (професії) та 
ліцензовані обсяги 
прийому вказані у

Серія АЕ 
№458637

07.07.2014 Міністерство освіти і науки 
України

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, є 
дійсною необмежений період часу, починаючи з 03.06.2014 р. Ліцензія безстрокова згідно 
Закону України № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. 
( зі змінами).
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13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВЩАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

41835359
21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 
буд. 174

5) опис: ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є єдиним засновником (учасником) ТОВ "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ" (протокол № 2/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 26.12.2017 р.); частка ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутному 
капіталі ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що 
складає 100 % (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ; вкладом (внеском) 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутний капітал ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" є грошові кошти у 
розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок); ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" має право 
брати участь в управлінні справами і в контролі за діяльністю ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" в 
порядку, обумовленому Статутом ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" та чинним законодавством України.
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій 
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

На момент створення Товариства - 
Держава в особі Міністерства 
енергетики та електрифікації 
України

00001094 вул. Хрещатик, буд. ЗО, м. Київ, Київська 
область, 01601, Україна

100,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Усього: 100,00000000000
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*: Г енеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Поліщук Андрій Леонідович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1978
5) освіта**: Вінницький держ. техн. університет, інж.-електрик (2001 p.);

бухг.-економіст (2003 p.); ВНТУ, кандидат техн.наук (2011 
p.); Одеський регіон, інститут держ.упр., магістр держ.упр.

6) стаж роботи (років)* *: 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "Вінницяобленерго", 
комерційний директор
8) дата набуття повноважень та 16.09.2014 Згідно додаткової угоди до укладеного 
термін, на який обрано (призначено): Трудового контракту - по 15 вересня 2018 року .
9) опис: Генеральний директор здійснює керівництво Товариством в межах повноважень, 
визначених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", 
Трудовим контрактом, чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 
документами Товариства.
Розмір виплаченої винагороди за 2017 рік становить З 058 626,00 грн.
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 16 років

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комерційний 
директор ПАТ "Вінницяобленерго", комерційний директор ТОВ "Луганське енергетичне 
об'єднання", комерційний директор ПАТ "Вінницяобленерго", Генеральний директор ПАТ 
"Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кисленко Людмила Миколаївна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи;
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи;

4) рік народження* *; 1963
5) освіта**: Запорізький індустріальний інститут, інженер-економіст

(1993 р.)

2017 р. 00130694



6) стаж роботи (років)**: 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ по газопостачанню та 
газифікації "Київоблгаз", в.о. заступника голови правління з фінансових та економічних питань
8) дата набуття повноважень та 06.02.2015 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства,
Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 33 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник 
начальника фінансово-економічного управління ПАТ "Запоріжгаз"; начальник фінансово- 
економічного управління, в.о. заступника голови правління з фінансових та економічних питань 
ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"; директор фінансовий ПАТ 
"Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних або ідентифікаційного коду не отримано.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвиш:е, ім'я, по батькові фізична особа Чеченєв Олександр Вікторович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**: 1955
5) освіта**: Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик

(1977р.)

6) стаж роботи (років)**: 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Державне підприємство 
"Національна енергетична компанія "Укренерго", начальник відділу внутрішнього контролю 
відокремленого підрозділу "Головдерженергонагляд"
8) дата набуття повноважень та 30.12.2013 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 32 роки
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу 
внутрішнього контролю відокремленого підрозділу "Головдерженергонагляд" державного
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підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго", директор з захисту активів ПАТ 
"Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інпшх підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних або ідентифікаційного коду не отримано.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пістружак Ганна Володимирівна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1971
5) освіта**: Київський політехнічний інститут, інженер-електрик (1994

р.). Київський національний торгівельно-економічний 
університет, спеціаліст з правознавства (2012 р.)

6) стаж роботи (років)**: 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Луганське енергетичне 
об'єднання", комерційний директор
8) дата набуття повноважень та 26.09.2014 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 20 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник 
комерційного відділу ТОВ "ЕНЕРДЖІКОНСАЛТІНГ"; комерційний директор ТОВ "Луганське 
енергетичне об'єднання"; директор комерційний ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних або ідентифікаційного коду не отримано.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Хребтій Віталій Михайлович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**: 1957
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5) освіта**: Красноярський політехнічний інститут, інженер-електрик
(1979 р.)

6) стаж роботи (років)* * : 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "АК Вінницяобленерго" 
(ПАТ "Вінницяобленерго"), директор з кадрів, соціальних і загальних питань
8) дата набуття повноважень та 26.12.2012 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", інпшми внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 38 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з 
персоналу ПАТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних або ідентифікаційного коду не отримано.

1 ) посада* : Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кравець Руслан Борисович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1974
5) освіта**: Українська академія внутрішніх справ, юрист (1996 р.)

6) стаж роботи (років)* *: 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "Вінницяобленерго", 
заступник директора з КБІ з інвестицій
8) дата набуття повноважень та 27.12.2012 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 25 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник 
директора з питань забезпечення бізнесу з управління корпоративною власністю ПАТ 
"Вінницяобленерго"; заступник директора з КБІ з інвестицій ПАТ "Вінницяобленерго"; директор 
з правової роботи ПАТ "Вінницяобленерго".
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Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Железнов Григорій Миколайович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* * : 1958
5) освіта**: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут,

інженер-будівельник (1985р.)

6) стаж роботи (років) * * : 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "Вінницяобленерго", 
заступник директора з КБІ з капітального будівництва - начальник управління капітального 
будівництва
8) дата набуття повноважень та 06.02.2015 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 37 років
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу 
капітального будівництва і перспективного розвитку ВАТ "АК Вінницяобленерго"(ПАТ 
"Вінницяобленерго"); заступник директора з КБІ з капітального будівництва-начальник 
управління капітального будівництва ПАТ "Вінницяобленерго"; директор з капітального 
будівництва та інвестицій ПАТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.

1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Даниленко Сергій Валерійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* * : 1972
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5) освіта**; Вінницький державний технічний університет, інженер-
електрик (1995 р.)

6) стаж роботи (років)* * : 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "АК Вінницяобленерго" 
(ПАТ "Вінницяобленерго"), директор СО "Замостянські ЕМ "
8) дата набуття повноважень та 06.02.2015 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго", іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років)-21 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор СО 
"Замостянські ЕМ " ВАТ "АК Вінницяобленерго" (ПАТ "Вінницяобленерго"); директор з питань 
забезпечення бізнесу ПАТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.

1 ) посада* : Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бойко Ігор Іванович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**: 1965
5) освіта**: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря,

інженер машин (1989р.)

6) стаж роботи (років)* *: 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Представництво "Energy 
Standard Group S.A.", радник
8) дата набуття повноважень та 18.05.2017 Термін призначення-відповідно Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та положення Про Наглядову раду ПАТ "ВОЕ"
9) опис: Голова Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" керує роботою Наглядової 
ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші функції, необхідні для 
організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень. Керується в своїй діяльності 
чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Обрано членом Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 p.).
Обрано Головою Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення 
Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 18.05.2017 р. (протокол №18/05/2017 від
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18.05.2017 р.).
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції 
Голови Наглядової ради, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 28 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років; Представництво 
"Energy Standard Group S.A.", радник; TOB "Енергетичний стандарт (Україна)", радник 
Генерального директора з енергетичних питань.
Обіймає посаду радника Генерального директора з енергетичних питань ТОВ "Енергетичний 
стандарт (Україна)".
Посадова особа є акціонером ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Посадова особа є представником акціонера Компанії 
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Посадова особа 
не є; представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Івахно Віталій Валерійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1971
5) освіта**: Запорізький індустріальний інститут, інженер електронної

техніки (1993 р.). Запорізький державний університет, 
економіст (1999 р.)

6) стаж роботи (років)* *: 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "ЕНЕРДЖІ 
КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення -відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВОЕ".
9) опис: Член Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Обрано членом Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.).
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Наглядової ради, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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Загальний стаж роботи (років) - 24 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти роківіКиївське 
представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту 
економіки та фінансів; ТОВ "ЕНЕРДЖІКОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та 
фінансів; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фінансово- 
економічних питань.
Обіймає посаду радника Генерального директора з фінансово-економічних питань ТОВ 
"Енергетичний стандарт (Україна)".
Посадова особа є акціонером ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Посадова особа є представником акціонера Компанії 
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Посадова особа 
не є: представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Марков Максим Олександрович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1970
5) освіта* *: Московський державний інститут міжнародних відносин

МЗС РФ, юрист- міжнародник зі знанням іноземної мови 
(1992 р.).

6) стаж роботи (років)* *: 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "КУА "Сварог Ессет 
Менеджмент", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВОЕ".
9) опис: Член Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Обрано членом Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Наглядової ради, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 26 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "КУА "Сварог 
Ессет Менеджмент", Генеральний директор; ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", 
Генеральний директор.
Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)".
Посадова особа є акціонером ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному
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капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Посадова особа є представником акціонера Компанії 
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Посадова особа 
не є: представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Філіппов Ігор Олегович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1974
5) освіта**: Московський державний університет ім М.В. Ломоносова,

магістр економіки (1997 p.).

6) стаж роботи (років)* *: 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Компанія з управління 
активами "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВОЕ".
9) опис: Член Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Обрано членом Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Наглядової ради, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 20 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Компанія з 
управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; ТОВ "Енергетичний 
стандарт (Україна)", фінансовий директор.
Обіймає посаду фінансового директора ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)".
Посадова особа є акціонером ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Посадова особа є представником акціонера Компанії 
«ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Посадова особа 
не є: представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Патлавський Руслан Анатолійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1984
5) освіта**: Чернівецький Національний Університет, магістр

міжнародних відносин (2006 р.)

6) стаж роботи (років)* *: 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВОЕ".
9) опис: Член Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Обрано членом Наглядової ради ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Наглядової ради, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) -10 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ВТБ БАНК", 
старший аналітик; ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; ТОВ 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" заступник директора відділу інвестиційно- 
банківських послуг.
Обіймає посаду заступника директора відділу інвестиційно-банківських послуг ТОВ 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".
Посадова особа не є акціонером ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в 
інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»), Посадова особа не є: 
представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Петрикова Олена Анатоліївна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
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3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1968
5) освіта**: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря,

інженер електронної техніки (1990 р.). Європейський 
Університет Фінансів, фінансист (2008 р.)

6) стаж роботи (років)* *: 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "ЕНЕРДЖІ 
КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ
9) опис: Голова Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства 
та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми 
документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства і 
стосуються діяльності Ревізійної комісії.
Обрано членом Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення 
Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 22.05.2017 р. (протокол №22/05/2017 від
22.05.2017 р.).
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції 
Голови Ревізійної комісії, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 27 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Київське 
представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст 
департаменту економіки та фінансів; ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", начальник відділу 
фінансів, директор департаменту економіки та фінансів.
Обіймає посаду директора департаменту економіки та фінансів ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ".

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дегтярьов Юрій Вікторович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**: 1982
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5) освіта**; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин, спеціальність - міжнародне 
приватне право, магістр (2005 р.).

6) стаж роботи (років)* *; 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Київське представництво ТОВ 
"ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового 
департаменту
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено): Товариства та положення Про Ревізійну комісію ПАТ
9) опис: Член Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства і 
стосуються діяльності Ревізійної комісії.
Обрано членом Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Ревізійної комісії, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) -14 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Київське 
представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт 
правового департаменту; ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового 
департаменту.
Обіймає посаду заступника директора правового департаменту ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ".

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Камарицький Юрій Сергійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* *: 1982
5) освіта* *: Херсонський Державний технічний університет ,фінанси та

кредит, спеціаліст (2004 р.).

6) стаж роботи (років) * *: 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав; ТОВ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з 
фінансової роботи .
8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 Термін призначення - відповідно до Статуту 
термін, на який обрано (призначено); Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ
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9) опис: Член Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та 
керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням 
про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами 
Товариства та рішеннями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства і 
стосуються діяльності Ревізійної комісії.
Обрано членом Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол №1/2017 
від 28.04.2017 р.)
Посадова особа отримує винагороду за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена 
Ревізійної комісії, згідно умов цивільно-правового договору, укладеного з Товариством. 
Товариством не отримано згоди від посадової особи на розкриття інформації щодо розміру 
виплаченої винагороди, паспортних даних або ідентифікаційного коду (ст. 32 Конституції 
України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних"). Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) -15 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ 
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", 
провідний спеціаліст з фінансової роботи.
Обіймає посаду провідного спеціаліста з фінансової роботи ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Зінюк Алла Михайлівна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження* * : 1961
5) освіта**: Тернопільська академія народного господарства, економіст

(2001 р.)

6) стаж роботи (років) * * : 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",
в.о. головного бухгалтера ^
8) дата набуття повноважень та 25.03.2010 Термін призначення - відповідно до Трудового 
термін, на який обрано (призначено): договору.
9) опис: Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" керується в своїй діяльності 
законодавчими та нормативними актами; чинним аконодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про бухгалтерію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та іншими нормативними 
документами ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Розмір виплаченої винагороди за 2017 рік становить 634 926,00 грн.
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 37 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний 

бухгалтер ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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1) посада*: Член Дирекції

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Степанець Віктор Іванович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

Змін у персональному складі у звітному періоді не відбувалось.

4) рік народження* *: 1973
5) освіта* *: Національний аграрний університет, інженер-електрик (1995

Р-)

6) стаж роботи (років)* *: 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "ЕНЕРДЖІ 
КОНСАЛТІНГ", начальник відцілу виробничо-технічного розвитку
8) дата набуття повноважень та 20.12.2017 Термін призначення - відповідно Статуту та 
термін, на який обрано (призначено): внутрішніх положень Товариства.
9) опис: Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням про виконавчий орган ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до 
компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 22 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор 
Чернігівських міських електричних мереж ПАТ "Чернігівобленерго"; заступник директора із 
загальних питань Чернігівських міських електиричних мереж ПАТ "Чернігівобленерго"; 
начальник Києво-Святошинського районного підрозділу ПАТ "Київобленерго"; начальник 
технічного відділу, начальник відділу виробничо-технічного розвитку ТОВ "ЕНЕРДЖІ 
КОНСАЛТІНГ"; директор технічний ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Зміни в персональному складі: Обрано членом Дирекції ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" з
20.12.2017 р. на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (протокол № 
19/12/2017 від 19.12.2017 р.).
Згоди на розкриття паспортних даних або ідентифікаційного коду не отримано.

І
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*♦* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор фізична особа 18 0,00058100000 18 0 0 0

Поліщук Андрій 
Леонідович

Член Дирекції фізична особа 3 0,00009600000 3 0 0 0
Хребтій Віталій 
Михайлович

Член Наглядової ради фізична особа 1 0,00003200000 1 0 0 0
Марков Максим 
Олександрович

Голова Наглядової 
ради

фізична особа 1 0,00003200000 1 0 0 0
Бойко Ігор Іванович
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради фізична особа 1 0,00003200000 1 0 0 0

Івахно Віталій 
Валерійович

Член Наглядової ради фізична особа 1 0,00003200000 1 0 0 0
Філіппов Ігор Олегович

Головний бухгалтер фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Зінюк Алла Михайлівна

Член Ревізійної комісії фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Камарицький Юрій 
Сергійович

Голова Ревізійної 
коміси

фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
ГТетрикова Олена 
Анатоліївна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0

Степанець Віктор 
Іванович

Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Чеченєв Олександр 
Вікторович

Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Даниленко Сергій 
Валерійович

Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Железнов Григорій 
Миколайович

Член Наглядової ради фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Патлавський Руслан 
Анатолійович
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0

Кравець Руслан 
Борисович

Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Пістружак Ганна 
Володимирівна

Член Дирекції фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Кисленко Людмила 
Миколаївна

Член Ревізійної комісії фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0
Дегтярьов Юрій 
Вікторович

Усього: 25 0,00080500000 25 0 0 0
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних това
Найменування юридичної 

особи
Ідентифі
каційний

код
юридичної

особи

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані
іменні

Товариство 3 обмеженою
відповідальністю
"ЛУГАНСЬКЕ
ЕНЕРГЕТИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"

31443937 кв. Гайового, 35-А, м. 
Луганськ, Луганська 
область, 91021

1548683 50 1548683 0

ТОВ "КОМПАНІЯ 3
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ
УКРАЇНА"(Закритий 
недиверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

34486135 вул. Б. Хмельницького, б. 19- 
21, м. Київ, 01030

774330 24,999628 774330 0

Компанія ГАРЕНСІА 
ЕНТЕР11РАЙЗІЗ ЛІМІТЕД 
(GARENSIA ENTERPRISES 
LIMITED),Kinp, 
реєстраційний № НЕ 251633

000025163
3

Nafpliou, 15, 2-nd floor, P.C. 
3025, Limasol, д/н, 
Kinp(Cyprus)

695145 22,443101 695145 0

іиств)
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Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані
іменні

Усього: 3018158 97,442729 3018158 0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 26.12.2017
Кворум зборів, % 98,0195
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції 
електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 
13.04.2017р. № 2019-VIII та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
включено питання, запропоновані та затверджені Наглядовою радою ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради №16/11/2017 від 16 листопада 
2017 року).

Результати розгляду питань порядку денного:

Вирішили:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час 
голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для 
вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 
загальних зборах акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 26.12.2017р., долучити до участі у роботі 
лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).
1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Л аго дюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 26.12.2017р., з моменту завершення 
таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Уманську Олену Петрівну.
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.
4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів
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акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: 
голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань 

голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів 
голосувати бюлетенем для голосування; 

для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних 

зборів акціонерів;
прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у 

разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з 
питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не 
допускається);

питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у 
письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) 
акціонера (його представника), який ініціює питання; 

питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; 
направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та 

розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань 
порядку денного загальних зборів;

для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного 
загальних зборів надавати до 20 хвилин;

у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні 
товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході 
проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви 
вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже 
проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
5.1. Створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції 
електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 
13.04.2017р. № 2019-VIII, та визначити наступні характеристики такого товариства з обмеженою 
відповідальністю:
5.1.1. найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА- 
ВІННИЦЯ»;
5.1.2. частка ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у статутному капіталі (фонді) товариства з 
обмеженою відповідальністю, що створюється, буде складати 100% (сто відсотків) статутного 
капіталу такого товариства з обмеженою відповідальністю.
5.2. Встановити, що назва товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а саме: 
«ЕНЕРА-ВІННИЦЯ», є попередньою, а остаточна назва такого товариства з обмеженою 
відповідальністю буде визначена зборами засновників відповідного товариства з обмеженою 
відповідальністю.
5.3. Затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється.
5.4. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або 
особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі 
відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у якості повноважної особи 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на участь у зборах засновників товариства з обмеженою 
відповідальністю, що створюється, на яких будуть розглядатися питання щодо його створення.
5.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. 
та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом 
видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», самостійно визначити 
кандидатуру на посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється.
5.6. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. 
та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом 
видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», голосувати від імені 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на власний розсуд з усіх питань порядку денного зборів________
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засновників товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, на яких будуть 
розглядатися питання щодо його створення.
5.7. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. 
та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом 
видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», на підписання від імені 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протоколу зборів засновників товариства з обмеженою 
відповідальністю, що створюється, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, що 
створюється, а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для 
створення та державної реєстрації такого товариства з обмеженою відповідальністю.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

У відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, 
Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради №
16/11/2017 від 16 листопада 2017 року) прийнято рішення про проведення 26 грудня 2017 року 
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».____________________

2017 р. 00130694



Вид загальних зборів чергові позачергові

Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів, % 97,935
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово- 
господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 
2016 рік.
9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів.
12. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
13. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з 
Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

До порядку денного включено питання внесені та затверджені Наглядовою радою ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради №15/03/2017 від 15 березня 2017
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року).

Результати розгляду питань порядку денного:

Вирішили:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час 
голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для 
вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних 
загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 28.04.2017р., 
долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).
1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
у наступному складі:
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 28.04.2017р., з моменту завершення таких річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Уманську Олену Петрівну.
3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Марценюка Анатолія Олександровича.
4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань 
голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів 
голосувати бюлетенем для голосування;
• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних 
зборів акціонерів;
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у 
разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з 
питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не 
допускається);
• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у 
письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) 
акціонера (його представника), який ініціює питання;
• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
• направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та 
розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань 
порядку денного загальних зборів;
• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного 
загальних зборів надавати до 20 хвилин;
• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні 
товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході 
проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви 
вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже
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проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.
5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і 
положенням його установчих документів.
5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і 
положенням його установчих документів.
6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році.
7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і 
положенням його установчих документів.
7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 
рік.
9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот 
двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
9.2. Чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять 
три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 
2016 році, залишити нерозподіленим.
10.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за 
підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
11.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати 
дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».
12.1. Затвердити результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
13.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій 
редакції.
13.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13.3. Відповідно до П.9 ч.І ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., 
підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПАТ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
шляхом викладення його у новій редакції.
14.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підписати нові редакції Положення про 
Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та
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Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що затверджені рішенням річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28.04.2017р.
15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Бойко Ігоря Івановича -  Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича -  члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Філіппова Ігоря Олеговича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; 
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
16. Загальні збори акціонерів обрали до складу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» : 
№ з/п ПІБ члена Наглядової ради

1. Бойко Ігор Іванович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ 
ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

2. Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

3. Марков Максим Олександрович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).

4. Філіппов Ігор Олегович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

5. Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇІЬ\», що діє від свого імені в 
інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ- ФОНД АКЦІЙ»)
17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Петрикової Олени Анатоліївни -  Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; 
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
19. Загальні збори акціонерів обрали до складу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

№ з/п ПІБ члена Ревізійної комісії
1. Петрикова Олена Анатоліївна
2. Дегтярьов Юрій Вікторович
3. Камарицький Юрій Сергійович

20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ_________
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«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».__________________________________ _______________________
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство 3 обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
компанія "Аваль"

Організаційно-правова форма Товариство 3 обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 32440628
Місцезнаходження вул. Рекордна, буд.11, кв. 9, м. Запоріжжя, Запорізька 

область, 69032, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Свідоцтво № 3167

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

28.03.2003

Міжміський код та телефон (0612) 84-90-84
Факс (0612) 84-90-84
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: Надає аудиторські послуги ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" здійснює свою професійну діяльність згідно Свідоцтва 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3167, виданого Аудиторською 
палатою України 28.03.2003р., яке чинне до 21.12.2022 р.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"КРОНА"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30726778
Місцезнаходження вул. Костянтинівська, буд. 19, м. Київ, Київська область, 

04071, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АЕ №293776

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

28.05.2014

Міжміський код та телефон (044)220-09-07
Факс (044)220-09-00
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: ПрАТ "Страхова компанія "КРОНА" здійснює надання послуг з обов'язкового 
особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони, членів 
добровільних пожежних дружин (команд), які виконують згідно із чинним законодавством 
функції з гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварії - згідно ліцензії Серія АЕ № 293776, 
виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг; ліцензія безстрокова, починаючи з 01.08.2006 р.

ПрАТ "Страхова компанія "КРОНА" також здійснює надання послуг з обов'язкового 
особистого страхування водіїв від нещасних випадків на траспорті - згідно ліцензії Серія АЕ 
№293774, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг; дата видачі ліцензії 28.05.2014 р.; ліцензія безстрокова, починаючи з 
01.08.2006 р.__________________________________________________________________________
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія 
"Арсенал Страхування"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 33908322
Місцезнаходження вул. Борщагівська, буд. 154, м. Київ, Київська область, 03056, 

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АЕ№  198582

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

21.02.2013

Міжміський код та телефон (044)502-67-37
Факс (044)502-67-37
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: ПрАТ "Страхова Компанія "Арсенал Страхування" здійснює надання послуг з 
обов'язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів - згідно ліцензії Серія АЕ № 198582, виданої Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; ліцензія безстрокова, 
починаючи 3 27.10.2011 р.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження вул. Нижній Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071, Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

№2092

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює 
обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "ВІННШ^ЯОБЛЕНЕРГО".
Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не 
підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію, 
зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення Комісії 
від 01.10.2013 р. №2092), із змінами та Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство 3 обмеженою відповідальністю " УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

Організаційно-правова форма Товариство 3 обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 21656006
Місцезнаходження вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, 01010, 

Україна

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АЕ №286614

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон (044)499-90-08
Факс (044)499-90-08
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: ТОВ " УКРАЇНСЬКИМ EHE: 
"Депозитарна діяльність депозитар 
паперів та фондового ринку, з д ій с е  

власникам іменних цінних паперів 
необмежений, починаючи з 12.10.2

РГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" згідно ліцензії Серія АЕ №286614 
ної установи", ввданої Національною комісією з цінних 
[ює відкриття та ведення рахунків у цінних паперах 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; строк дії ліцензії 
013 р .
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод
ний

ідентифі
каційний

номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у 
статут
ному 

капіталі 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.07.2010 29/02/1/10 Вінницьке територіальне 

управління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

UA
4000083224

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні
іменні

10,00 3097366 30973660,00 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля акціями ПАТ "Вінницяобленерго" здійснюється на ПФТС.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля акціями ПАТ "Вінницяобленерго" на зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація шодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Іовариством заключено Договір з ДІЇ "Фондова біржа ПФТС" про підтримання лістингу. 
Акції ПАТ "Вінницяобленерго" включені до Біржового списку 0 рівня лістингу ПФТС.

Додаткової емісії не проводиіюсь.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "АК Вінницяобленерго" ( ПАТ "Вінницяобленерго") 
від 28.05.2010 року (протокол № 2/2010 від 28.05.2010) переведено вішуск простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго" з документарної форми існування у бездокументарну 
форму існування.

В зв'язку зі зміною найменування з Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія Вінницяобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго" було 
замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства, дата видачі 21 квітня 2011 року.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - акціонерне товариство по передачі та постачанню електроенергії; 
експлуатації і ремонту обладнання мережі 0,4-110 кВ.
До 1960 року електроенергетичну базу Поділля (Вінницька, Тернопільська і Хмельницька області) 
складали дрібні розрізнені електростанції, що працювали з великою питомою втратою палива і високою 
вартістю виробленої електроенергії. До початку 1960 року на території Поділля діяло 3649 
електростанцій сумарною потужністю 467 МВт. Для передачі електроенергії використовувались 
розподільчі мережі напругою 0,4-10 кВ.
14 жовтня 1960 року було створено районне енергетичне управління "Вінницяенерго". У 1961 році 
почалось будівництво першої у Вінницькій області ЛЕЙ 110 кВ. До кінця 1962 року у Вінницькій 
області з'явилась перша підстанція 110 кВ. У 1966р. Введено в дію першу чергу магістральної ЛЕЙ 
330 кВ з підстанцією у м. Вінниці. З цього періоду втратили своє значення дизельні електростанції та 
енергопоїзди.
В зв'язку з інтенсивною електрифікацією сільськогосподарських споживачів і розвитком промисловості 
значно збільшились темпи розвитку електромереж 35-110-330 кВ і з 1 липня 1975 р.створено виробниче 
енергетичне об'єднання "Вінницяенерго". Побудовані ; ПС 750 кВ Вінницька (1975р.), ПС 330 кВ 
Козятинська (1983р.), ПС 330 кВ Барська (1988р.).
У 1995 р. Внаслідок реструктуризації, на базі ВЕО "Вінницяобленерго" заснована Державна акціонерна 
енергопостачальна компанія "Вінницяобленерго", яка в процесі приватизації була перетворена у 
відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія Вінніщяобленерго".
До складу ВАТ "АК Вінницяобленерго" увійшло 7 відособлених структурних підрозділів:
- Вінницькі східні електричні мережі;
- Вінницькі центральні електричні мережі ;
- Вінницькі теплові мережі 
та 4 допоміжні підрозділи.
В жовтні 1999 року рішенням правління Компанії, яке було затверджене Спостережною радою та 

погоджене з Міненерго України, з метою удосконалення структури управління, поліпшення 
енергозбутової роботи, покращення надійності енергопостачання споживачам були внесені зміни в 
організаційну структуру управління ВАТ "АК Вінницяобленерго". Згідно структури управління до 
складу ВАТ "АК Вінницяобленерго" входили Вінницькі східні високовольтні електричні мережі. 
Вінницькі центральні високовольтні електричні мережі. Вінницькі теплові мережі, 28 структурних 
одиниць районних електромереж, 4 допоміжних підрозділи.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 листопада 1999 р у ВАТ "АК Вінницяобленерго" 
відбулось затвердження організаційної структури. Відповідно до рішення зборів, структурні 
одиниці "Вінницькі східні електричні мережі" та "Вінницькі центральні електричні мережі" були 
реорганізовані в структурні одиниці "Вінницькі східні високовольтні електричні мережі" та 
"Вінницькі центральні високовольтні електричні мережі". З їх складу виведені райони електричних 
мереж, які існували в цих одиницях на правах цехових господарств і на базі їх майна були 
створені структурні одиниці відповідно до адміністративних районів області, напряму 
підпорядковані ВАТ "АК Віншщяобленерго".
Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України № 417 від 03.09.01р. на базі 
державного майна цілісного майнового комплексу - структурної одиниці "Вінницькі теплові 
мережі", що знаходилися на балансі ВАТ "АК Вінницяобленерго", було створено державне 
підприємство (ДП) "Вінницькі теплові мережі" з правом юридичної особи.
В подальшому продовжувалась робота по вдосконаленню структури управління ВАТ "АК 
Вінницяобленерго". Загальними зборами акціонерів від 24.06.2004 року було прийнято рішення про 
реорганізацію двох підрозділів високовольтних електричних мереж шляхом злиття в одну 
структурну одиницю "Вінницькі високовольтні електричні мережі". Структурна одиниця 
"Енергорембуд" набула статусу дочірнього підприємства "Вінницяенергорембуд" з власним 
статутом та положеннями. З 1.10.2005 року було реорганізовано СО "Вінницяенергозабезпечення" та 
СО "Вінницяенергоавтотранс" в одну структурну одиницю - "Матеріально-технічне забезпечення та 
автотранспорт". Загальними зборами акціонерів від 21.03.06 року було створено дочірнє підприємство 
на базі готелю „Енергетик” та затверджено його Статут.
На позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.11.2010 року було прийняте рішення, 

відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", про зміну назви товариства з ВАТ "АК 
Вінницяобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго", яке набуло чинності з 10 
березня 2011 року включно; також було прийняте рішення про ліквідацію дочірнього підприємства
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"Вінницяенергорембуд" (протокол №3/2010 від 10.11.10 р.) • Відповідно рішення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2012 р. було ліквідовано структурну одиницю 
"Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт" (протокол №2/2012 від 25.07.12р.).
На Річних загальних зборах акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" прийнято рішення припинити 

СО "Вінницькі високовольтні електричні мережі" та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" шляхом їх ліквідації (закриття) у порядку, встановленому законодавством 
України.
На протязі 2015 року проходила процедура з ліквідації СО "Вінницькі високовольтні електричні 

мережі" та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", яка згідно наказу по 
Товарриству № 450 від 30.11.2015 р. завершена ЗО листопада 2015 року.
Згідно проведених змін в організаційній структурі ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" до складу 
Товариства входить 28 структурних одиниць, які не є юридичними особами і діють на підставі 
положень та дочірнє підприємство „Готель „Енергетик”, яке діє на підставі Статуту, затвердженого 
загальними зборами акціонерів.
З метою популяризації професії енергетика та вшанування кращих традицій, в Товаристві створено 

музей історії енергетики Вінниччини.

Інформація про організаційну структуру емітента
Публічне акціонерне товариство "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО") - є 
юридичною особою, організаційно-правова форма- акціонерне товариство.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 11 грудня 1998р. Державна акціонерна 

енергопостачальна компанія " Вінницяобленерго" (ДАЕК " Вінницяобленерго") отримала назву ВАТ 
"АК Вінницяобленерго".
На момент переіменування ДАЕК "Вінницяобленерго" у ВАТ "АК Вінницяобленерго" існувало 7 
структурних одиниць, а саме :
1. Вінницькі східні електричні мережі
2. Вінницькі центральні електричні мережі
3. Вінницькі теплові мережі
4. Вінницяенергоавтотранс
5. Вінницяенергоналадка
6. Енергорембуд
7. Вінницяенергозабезпечення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 листопада 1999р. У ВАТ"АК 
Вінницяобленерго" відбулось затвердження організаційної структури. Відповідно до проведених 
зборів, структурні одиниці "Вінницькі східні електричні мережі" та "Вінницькі центральні 
електричні мережі" були реорганізовані в структурні одиниці "Вінницькі східні високовольтні 
електричні мережі" та "Вінницькі центральні високовольтні електричні мережі". З їх складу 
виведені райони електричних мереж, які існували в цих одиницях на правах цехових господарств 
і на базі їх майна були створені структурні одиниці відповідно до адміністративних районів 
області, напряму підпорядковані ВАТ "АК Вінницяобленерго".
В подальшому структура управління ВАТ "АК Вінницяобленерго" продовжувала вдосконалюватись 
і тому загальними зборами акціонерів від 24.06.2004р. було прийняте рішення про реорганізацію 
ВЦВЕМ та ВСВЕМ шляхом злиття в одну структурну одиницю "Вінницькі високовольтні 
електричні мережі". Структурна одиниця "Енергорембуд" набула статусу дочірнього підприємства 
"Вінницяенергорембуд" з власним статутом та положеннями. З 1.10.2005р. Було реорганізовано СО 
"Вінницяенергозабезпечення" та СО "Вінницяенергоавтотранс" в одну структурну одиницю " 
Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт".

На позачергових загальних зборах акціонерів товариства від 10.11.2010 р. було прийняте рішення, 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", про зміну назви товариства з ВАТ "АК 
Вінницяобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго", яке набуло чинності з 10 
березня 2011 року включно; також було прийняте рішення про ліквідацію дочірнього підприємства 
"Вінницяенергорембуд" (протокол №3/2010 від 10.11.10р.).
Відповідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2012 р. було 

ліквідовано структурну одиницю "Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт" (протокол 
№2/2012 від 25.07.12р.).

Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 30.04.2015 р. 
було ліквідовано СО «Вінницькі високовольтні електричні мережі» та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (протокол №2/2015 від 30.04.2015 p.).
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Згідно проведених змін в організаційній структурі ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", до складу 
Товариства входять 28 структурних одиниць (28 СО ЕМ), які не є юридичними особами і діють на 
підставі положень та дочірнє підприємство „Готель „Енергетик”, яке діє на підставі статуту, 
затвердженого загальними зборами акціонерів.

ПЕРЕЛІК СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО":

1. СО "БарськіЕМ"
23006, Вінницька обл., Барський р-н, с. Балки, вул. Заводська, буд. 4

2. СО "Бершадські ЕМ"
24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Шевченка, буд. 24

3. СО "Вінницькі міські ЕМ"
21008, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 174

4. СО "Гайсинські ЕМ"
23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. І.Богуна, буд. 122

5. СО "Жмеринські ЕМ"
23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова, буд. 10

6. СО "Замостянські ЕМ"
21008, м.Вінниця, вул. Гніванське шосе, буд. 2

7. СО "Іллінецькі ЕМ"
22700, Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Європейська, буд. 33

8. СО "Калинівські ЕМ"
22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова, буд. 14

9. СО "Козятинські ЕМ"
22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сигнал, вул. Ярослава Мудрого, буд. 172

10. СО "Крижопільські ЕМ"
24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Залізної Дивізії, буд. 81

11. СО "Липовецькі ЕМ"
22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Некрасова, буд. 10

12. СО " Літинські ЕМ"
22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Вінницька, буд. 66

13. СО "Могилів-Подільські ЕМ"
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 87

14. СО "Муровано - Куриловецькі ЕМ"
23400, Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці, вул. Гагаріна, буд. 51

15. СО "Немирівські ЕМ"
22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Горького, буд. 2

16. СО "Оратівські ЕМ"
22600, Вінницька обл., смт. Оратів, вул. Паркова, буд. 15

17. СО " Піщанські ЕМ"
24700, Вінницька обл., смт. Пішанка, вул. Центральна, буд. 133

18. СО "Погребищенські ЕМ"
22200, Вінницька обл., м. Погребище, вул. Коцюбинського, буд. 23

19. СО "Теплицькі ЕМ"
23800, Вінницька обл., смт. Теплик, вул. Енергетиків, буд. 11

20. СО " Тиврівські ЕМ"
23300, Вінницька обл., смт. Тиврів, вул. Грушевського, буд. 11

21. СО "Томашпільські ЕМ"
24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Яришівка, вул. Нова, буд. ЗО

22. СО "Тростянецькі ЕМ"
24300, Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 98

23. СО "Тульчинські ЕМ"
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пушкіна, буд. 1

24. СО "Хмільницькі ЕМ"
22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 19

25. СО "Чернівецькі ЕМ"
24100, Вінницька обл., смт. Чернівці, вул. Святомиколаївська, буд. 1

26. СО "Чечельницькі ЕМ"
24800, Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Антонішина,буд. 62
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27. GO "Шаргородські EM"
23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, буд. 308

28. СО "Ямпільські ЕМ"
24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Свободи, буд. 5

ДОЧІРНЄ гадприємство:
1. ДП "Готель "Енергетик"

21100, м. Вінниця, провул. Ясний, буд. 12а

Організаційна структура, яка діяла на протязі 2017 року, була погоджена Протоколом засідання 
Наглядової ради № 28/12/2016 від 28.12.2016 р.

В організаційній структурі Товариства передбачалося:
Генеральний директор, заступник генерального директора з регуляторної політики, заступник 
генерального директора з питань розвитку альтернативної енергетики, 10 директорів за напрямками 
діяльності:
- директор технічний,
- директор комерційний,
- директор з капітального будівництва та інвестицій,
- директор з питань забезпечення бізнесу,
- директор фінансовий,
- директор з захисту активів,
- директор з персоналу,
- директор з охорони праці,
- директор з правової роботи,
- директор з інформаційних технологій.

Крім того, генеральному директору підпорядковуються прес-секретар, управління справами, кол-центр, 
ІКЦ, група контролю якості електроенергії, контрольно-ревізійний відділ, служба цивільного захисту, 
моброботи і пожежної безпеки.

До напрямку з питань регуляторної політики входили:
Заступник генерального директора з регуляторної політики, відділ регуляторної політики.

До напрямку з технічних питань входили:
Директор технічний, заступник директора технічного з високовольтних мереж, заступник директора 
технічного з низьковольтних мереж, заступник директора технічного з перспективного розвитку, 
центральна диспетчерська служба,, виробничо-технічна служба, служба надійності та протиаварійної 
роботи, метрологічна служба, служба релейного захисту й автоматики, служба підстанцій 35 кВ і вище, 
служба ліній електропередач 35 кВ і вище, служба діагностики ізоляції і захисту від перенапруг, служба 
розподільних мереж, цех з ремонту електротехнічного устаткування, відділ перспективного розвитку, 
група по роботі з ІП ( функціонал ‘Труп по роботі з ІП” закріплюється за працівниками відповідних 
директорів без створення груп, як підрозділів).

До напрямку з комерційної роботи входили:
Директор комерційний, заступник директора комерційного з постачання електроенергії, заступник 
директора комерційного з передачі електроенергії, договірний відділ, відділ по роботі з юридичними 
споживачами електроенергії, відділ по роботі з побутовими споживачами електроенергії, відділ оптової 
закупівлі та розрахунків за транспортування електроенергії, відділ енергобалансів та нормування ТВЕ, 
служба засобів обліку електроенергії, енергоінспекція, виробничо-технічний відділ енергозбуту, група по 
роботі з Ш ( функціонал “Грун по роботі з ІП” закріплюється за працівниками відповідних директорів без 
створення груп, як підрозділів).

До напрямку з питань капітального будівництва та інвестицій входили:
Директор з капітального будівництва та інвестицій, заступник директора КБІ з капітального 
будівництва - Начальник управління капітального будівництва, заступник директора КБІ з інвестицій, 
проектно-кошторисний відділ, група з ремонту будівель і споруд, договірна група, виробничо-контрольна 
група, планово-звітна група, тендерний відділ, відділ по роботі з Ш.

До напрямку з питань забезпечення бізнесу входили:
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Директор з питань забезпечення бізнесу, відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ 
експлуатації будівель і споруд, служба транспорту і логістики, адміністративно-господарський відділ, 
договірна група, їдальня, база відпочинку «Енергетик» с. Степашки, група по роботі з Ш ( функціонал 
“Груп по роботі з ІП” закріплюється за працівниками відповідних директорів без створення груп, як 
підрозділів).

До напрямку з питань фінансової діяльності входили:
Директор фінансовий, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку, 
заступник головного бухгалтера з податкового обліку, фінансовий відділ, економічний відділ, 
централізована бухгалтерія, група з податкового обліку.

До напрямку з питань захисту активів входили:
Директор з захисту активів, заступник директора з захисту активів, підрозділ охорони, оперативно- 
аналітичний відділ, обліково-організаційна група, група інформаційно-технічного захисту, служба 
економічної безпеки.

До напрямку по роботі з персоналом входили:
Директор з персоналу, відділ мотивації та оплати праці, відділ кадрів, учбовий центр, група якості (180 
9001).

До напрямку з питань охорони праці входили:
Директор з охорони праці, служба охорони праці.

До напрямку з питань правової роботи входили:
Директор з правової роботи, 2 заступника директора з правової роботи, від діл правового забезпечення, 
відділ з питань корпоративних прав, група з обслуговування структурних підрозділів.

До напрямку з питань інформаційних технологій входили:
Директор з інформаційних технологій, заступник директора з інформаційних технологій, служба 
програмного супроводу, служба технічної підтримки, служба телекомунікацій, група адміністрування, 
група по роботі з Ш ( функціонал “Груп по роботі з Ш” закріплюється за працівниками відповідних 
директорів без створення груп, як підрозділів).

в  лютому 2017 року до організаційної структури ПАТ «Вінницяобленерго» за погодженням 
Наглядової ради були внесені зміни - виключено посаду «Заступника генерального директора з питань 
розвитку альтернативної енергетики» (протокол засідання Наглядової ради від 21.02.2017 року 
№21/02/2017).

Інформація про чисельність працівників
За 2017 рік середньооблікова кількість штатних працівників ( з ДП "Готель "Енергетик") 

становила 4 578 осіб.
Середня кількість працівників, які не перебували в обліковому складі Товариства (позаштатні) 

за 2017 р. становить 38 осіб, з них працюючі за зовнішнім сумісництвом - 12 осіб, працюючі за цивільно- 
правовими договорами - 26 осіб.

Працівників, які в 2017 році працювали в умовах неповного робочого часу (за ініціативою 
адміністрації), немає.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2017 рік (з ДП "Готель "Енергетик") становить 416 674,1 
тис.грн.

В порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці штатних працівників (з ДП "Готель "Енергетик") 
збільшився на 39 220,2 тис.грн. (в 2016 р. ФОН штатних працівників становив -  377 453,9 тис.грн.)

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним 
потребам емітента.

Професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства з основних виробничих 
професій здійснюється переважно у власному Учбовому центрі. На кожну професію в УЦ розроблені 
типові навчальні плани та програми.

В 2017 році навчання працівників ПАТ «Вінницяобленерго» здійснювалось на підставі наказу «Про 
організацію навчання працівників ПАТ «Вінницяобленерго» від 08.12.2016р. № 420, яким затверджено 
План навчання на наступний рік, та забезпечено:
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- курсове навчання новоприйнятих та призначених на посади працівників, для яких курсове навчання в 
спеціалізованих навчальних закладах є обов’язковим, а також інших працівників оперативного та 
оперативно -  виробничого персоналу з дотриманням вимог щодо періодичності їх навчання;
- спеціальну підготовку прийнятого на роботу персоналу, який забезпечує виробничі процеси 
Товариства, та персоналу, що виконує роботи підвищеної небезпеки, за індивідуальними програмами 
підготовки з урахуванням освіти, кваліфікації, попереднього досвіду роботи і з дотриманням 
обов’язкових етапів підготовки.

У звітному році за рахунок коштів Товариства пройшли навчання 702 чол., в т.ч.: 
в Учбовому центрі Товариства -  614 чол. за спеціальностями:

Ел.монтери з експл.розподільних мереж -  112 чол.
Ел.монтери ОВБ - 60 чол.
Ел.монтери з ремонту ПЛ - 7 чол.
Ел.монтери з ремонту і монтажу КЛ - 13 чол.
Ел.монтери з випробувань і вимірювань - 13 чол.
Ел.монтери з обслуговування підстанцій - 38 чол.
Машиністи автовишки і автогідро-підіймача - 13 чол.
Машиністи крана автомобільного - 6 чол.
Стропальники - 33 чол.
Контролери енергонагляду - 42 чол.
Ел.слюсарі з ремонту устатк.розпод.пристроїв - 20 чол.
Ел. монтери з експлуатації ел.лічильників - 39 чол.
Диспетчери РЕМ - 29 чол.
Майстри з експлуатації розподільних мереж - 26 чол.
Майстри служби підстанцій 35 кВ і вище - 7 чол.
Охорона праці (керівники, спеціалісти) ПБ та БЕ кранів і підйомників - 58 чол.
Охорона праці на автотранспорті - 29 чол.
Інженери з технічного аудиту - 29 чол.
Інженери енергозбуту - 14 чол.
Майстри по заміні та експлуатації засобів обліку - 12 чол.
Інженери ВТГ - 14 чол.
в інших навчальних закладах -  участь в тематичних семінарах, конференціях відповідно профілю 

діяльності взяли участь 88 керівних працівників та спеціалістів Товариства.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
В 2016 році ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» увійшло до складу членів (учасників) Громадської спілки 

«Асоціація операторів розподільчих електричних мереж» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Суворова, 4/6) 
та приймало участь в діяльності Асоціації і в 2017р.

Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист економічних та соціальних законних 
інтересів своїх членів.

Основним завданням Асоціації є об’єднання зусиль членів Асоціації спрямованих на реалізацію 
Енергетичної стратегії України, підвищення ефективності та належного функціонування 
конкурентоспроможного ринку електроенергії України, забезпечення умов для адаптації українського 
ринку електроенергії до об’єднаного електроенергетичного ринку Європейського Співтовариства. 
Асоціація бере участь:
- у розробці пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу 
України;
- у засіданнях, робочих групах, нарадах тощо з питань розвитку та функціонування ринку електроенергії 
України, розробки визначених Енергетичною стратегією програм розвитку енергетики України за 
галузевими напрямками, включаючи комплексне використання енергетичних ресурсів;
- у розробці пропозицій щодо вдосконалення податкового, бюджетного та іншого законодавства для 
залучення інвестицій в енергетичну галузь, прозорості ціно- та тарифоутворення в електроенергетиці, 
забезпечення справедливих умов та правил функціонування ринку електричної енергії України, 
також Асоціація сприяє:
- реалізації програм у сфері виробництва, передачі та постачання електроенергії, в тому числі з 
відновлювальних (альтернативних) джерел, а також реконструкції діючих та будівництва нових об’єктів 
енергетики, включаючи атомну енергетику;
- членам Асоціації у пошуку нових ринків збуту робіт та послуг, в оволодінні сучасними знаннями та 
навичками роботи в енергетиці;
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- розробці та реалізації програм з енергозбереження та енергоефективності, впровадженню у 
виробництво новітніх наукових технологій в галузі енергетики, 
та інше.

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є членом Громадської спілки «Асоціація операторів розподільчих 
електричних мереж» на період діяльності Асоціації.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, 
підприємствами та установами.

Пропозицп щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" з боку третіх осіб протягом 
звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і 

накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни 
частин об’єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, 
якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних 
засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з 
відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним 
чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій 
вартості основних засобів як заміна об’єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання.

Амортизація розраховується лінійним методом протягом строку корисної експлуатації активів з 
урахуванням ліквідаційної вартості.

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за первісною 
вартістю.

Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності (в разі їх наявності).

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається за кожним об’єктом окремо в період 
обліку на баланс.

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. 
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Собівартість запасів Товариство визначає за формулою -  "перше надходження -  перший видаток" 

(ФІФО).
Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є вірогідність отримання майбутніх 

економічних вигід та може достовірно визначена її сума.
Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування коефіцієнтів сумнівності. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяються на короткострокову та довгострокову 

залежно від строку погашення.
Поточною заборгованістю рахується заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного 

циклу та буде погашено на протязі 12 місяців після дати балансу.
Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є постачальником електроенергії споживачам міста Вінниці та 

Вінницької області через мережі своїх структурних одиниць - 28 районних електричних мереж. 
Товариством укладено з споживачами 791 725 договорів про постачання електроенергії, в тому числі 
побутових 770 835 договорів. Загальна кількість юридичних споживачів складає 20 890 із них 
промислові - 1 539, сільськогосподарські -  1 446, інші непромислові - 17 905.
Протягом 2017 року споживачам Вінницької області було реалізовано електроенергії 2 млрд. 484 

мли. 971 тис.кВт*год на суму З млрд. 996 мли. 722 тис.грн., оплата становить З млрд. 960 мли. 179 
тис.грн., або 99 %.
Транспортування електроенергії незалежних постачальників через мережі Товариства в 2017 році 

становило 496 млн. 334 тис.кВт*год. Вартість транспортування -  56 млн. 749 тис.грн. Отримано коштів 
за транспортування електроенергії 56 млн. 615 тис.грн.

В мережі ПАТ «Вінницяобленерго» у 2017 році надійшло електроенергії З млрд. 438 млн.кВт*год., в 
тому числі купованої в ДП «Енергоринок» 2 млрд. 906 млн.кВт*год. Загальний корисний відпуск
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електроенергії склав 2 981,3 млн.кВт*год., в тому числі власним споживачам -  2 484,9 млн.кВт*год., 
транзитним споживачам -  496,3 млн.кВт*год. Обсяги постачання та передачі електроенергії мають чітко 
виражений сезонний характер, а саме в осінньо-зимовий період максимальний корисний відпуск 
електроенергії споживачам у 2017 році зафіксовано в грудні місяці -  253 млн.кВт*год., а мінімальний в 
червні -165 ,7  млн.кВт*год.
В структурі корисного відпуску ПАТ «Вінницяобленерго» частка транзиту становить 16,6 %, а серед 
власних споживачів найбільшу питому вагу складає населення -  51,2 %, непромислові споживачі -  11,8 
%, промисловість -  20,4 %, комунально-побутова сфера -  5,8 %, сільськогосподарські споживачі -  4,6 %. 
Відбулося зменшення корисного відпуску по підприємствам ЖКГ, установам державного бюджету і 
населенню та водночас збільшення по решті юридичних споживачів.

Для роботи зі споживачами електроенергії в Товаристві працює консультативно-сервісний центр.

У 2018 році ПАТ «Вінницяобленерго», за рахунок Інвестиційної програми, заплановано виконати 
реконструкцію ЛЕП 0,38-10 кВ, ПС 35-110 кВ з загальним обсягом капітальних вкладень -  157,106 млн. 
грн. без ПДВ та введення потужностей:
- ЛЕП 10 кВ -  4,88 км;
- ЛЕП 0,4 кВ -  43,64 км;
- КТП-10/0,4 кВ -  10 шт., загальною потужністю 1083 кВА;
- ізольованих вводів -  1317 шт.;
- ПС-35/10 кВ - 7 шт., загальною потужністю 24000 кВА;
- ПС-110/35/6 кВ - 1 шт., загальною потужністю 40300 кВА.

Також Товариство виконує великий перелік послуг, а саме :
- виконання проектно-кошторисних і будівельно-монтажних робіт, авторський супровід проектів, 

енергоаудит енергоменеджерів, сертифікований на міжнародному рівні;
- наладка електротехнічного обладнання;
- впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання;
- впровадження нетрадиційних джерел енергії;
- транспортне обслуговування населення, підприємств та організацій;
- сервісне обслуговування населення, підприємств та організацій в сфері готельного 

господарства і громадського харчування;
- здійснює природоохоронні заходи, спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу 

енерговиробництва на навколишнє середовище, стан здоров'я і майно людей за рахунок 
коштів, передбачених діючим законодавством.

Основною метою своєї діяльності Товариство вважає найбільш повне задоволення сьогоднішніх та 
майбутніх потреб і очікувань Замовників в сфері передачі та постачання електричної енергії в умовах 
мінімального негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення професійної безпеки та 
здоров’я персоналу, соціальної відповідальності перед суспільством.

Беручи на себе обов’язки та відповідальність, які встановлюють міжнародний стандарт ОН8А8 
18001:2007 та національне законодавство, основою своєї діяльності Товариство вважає:
• Забезпечення надійного та якісного електропостачання Замовникам.
• Непохибне виконання міжнародних і національних законодавчих вимог та внутрішніх правил 
Товариства в сфері якості послуг, охорони навколишнього середовища, професійної безпеки та здоров’я 
персоналу.
• Встановлення взаємовигідних відносин з зацікавленими сторонами.
• Постійне зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та виключення випадків 
забруднення.
• Забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу, виключення травм та випадків професійних 
захворювань.
• Дотримання принципів соціальної відповідальності, сприяння соціальному прогресу, зростанню 
добробуту суспільства в цілому та підвищенні рівня життя своїх співробітників зокрема.

Для виконання взятих зобов’язань Товариство ставить перед собою наступні завдання:
• Впровадження й безперервне вдосконалення системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я 
персоналу, яка відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів.
• Планомірне управління ризиками професійні безпеці та здоров’ю персоналу.
• Підтримка відкритого діалогу та співпраці з суспільством та усіма сторонами, зацікавленими в успішній 
діяльності нашого Товариства.
Виконання Політики Товариства в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу планується завдяки:

• Оновленню та розвитку матеріально-технічнох бази Товариства.
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• Постійному поліпшенню результативності системи менеджменту та умов праці.
• Постійному підвїпценню кваліфікації персоналу.
• Мотивації персоналу на якісне виконання своїх обов’язків.
• Формуванню у персоналу високої виробничої свідомості та культури праці.
• Згуртованості та персональній відповідальності кожного працівника за виконання цієї Політики.

Для реалізації Політики в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу, Товариство ставить перед 
собою наступні цілі :
• Досягти відповідності послуг та робіт всім критеріям, які встановлені чинними міжнародними, 
національними законодавчими та нормативно-технічними документами, отримати та/або підтвердити 
необхідні ліцензії та сертифікати.
• Забезпечити виконання всіх законодавчих та інших вимог в сфері охорони праці, які стосуються 
діяльності Товариства.
• Не допустити випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.
• Забезпечити фінансування заходів з охорони праці на рівні не менше норм встановлених 
законодавством.
• Скоротити кількість втрат робочого часу, через відсутність персоналу внаслідок загальних захворювань 
на 5% в порівнянні з минулим роком.
• Закуповувати сертифіковані в Україні матеріали, обладнання та засоби захисту.
• Скоротити кількість звернень та скарг стосовно умов праці та якості наданих послуг від споживачів та 
власного персоналу.
• Провести протипожежні об’єктові тренування з персоналом всіх структурних одиниць.
• Укомплектувати Товариство підготовленим персоналом відповідно організаційної структури.
• Постійно підвищувати кваліфікацію персоналу шляхом проведення навчань в спеціалізованих 
навчальних закладах.
• Впровадити, сертифікувати та постійно удосконалювати систему менеджменту професійної безпеки та 
здоров’я персоналу Товариства у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007.

В 2017 році ПАТ „Вінницяобленерго” успішно пройшло технічний нагляд за сертифікованою системою 
екологічного менеджменту на відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015, яка включає 
в себе всі заходи по охороні навколишнього середовища та системою менеджменту якості ISO 9001:2015.

В Товаристві працює 5 фахівців, які мають Свідоцтва та Сертифікати, що посвідчують кваліфікацію 
«Внутрішній аудитор системи екологічного менеджменту».

Кваліфікацію 5 внутрішніх аудиторів Товариства по ISO 14001:2015 та ISO 9001:2015 підтверджено та 
сертифіковано.

Особливість енергетичної галузі полягає в тому, що електроенергія не може накопичуватись, а 
споживається в момент її виробництва. Ця обставина веде до того, що виробництво І споживання 
електроенергії повинно здійснюватись у суворій відповідності, що забезпечується впровадженням 
сучасних інформаційних технологій, використанням сучасної обчислювальної техніки, використанням 
електронної пошти та внутрішньовідомчих каналів зв'язку.

Службою програмного супроводу Товариства планується продовження в ряді СО робіт по адаптації 
системи SAP ERP, підсистеми технічного обслуговування, ремонту обладнання до бізнес процесів 
Товариства. Заплановано початок тиражування підсистеми обліку розрахунків зі споживачами 
електроенергії SAP IS-U промислового сектора. Виконання цих заходів дозволить не тільки відмовіггись 
від експлуатації застарілих програмних продуктів, але й об’єднати усі сфери діяльності Товариства в 
єдиній програмній системі.

Планується впровадження документообігу в компанії. Впровадження нової системи електронного 
документообігу дозволить підвищити ефективність роботи підприємства в цілому, оскільки 
документообіг є невід’ємною частиною всіх сфер діяльності компанії.

Також, планується впровадження мобільного додатку для персонального кабінету побутових 
споживачів, що надасть можливість споживачам електроенергії безкоштовно, використовуючи додаток 
передавати показники лічильників, провести розрахунок та оплатити за електроенергію користуючись 
мобільними пристроями на базі ОС Android та IOS. Мобільний додаток дозволяє суттєво зменшити час, 
необхідний користувачу для надання показників та оплати за спожиту електроенергію.

Службою телекомунікацій планується:
1. Створення оперативно- інформаційного комплексу АСДК в диспетчерському пункті СО "Ямпільські 
ЕМ" ПАТ «Вінницяобленерго» на суму З 043,86 тис.грн.
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2. Телемеханізація ПС 110/35/10 кВ СО "Ямпільські ЕМ" ПАТ «Вінницяобленерго» на загальну 
суму 5 328,01 тис.грн.
3. Заміна застарілих систем звукозапису на 6 каналів в ЕМ на суму 405,0 тис.грн.
4. Встановлення обладнання для локальної мережі в приміщеннях Управління та Високовольтного блоку 
ПАТ "Вінницяобленерго" на загальну суму 874,5 тис.грн.

Реалізація цих заходів дозволить провести в майбутньому модернізацію і технічне переозброєння 
системи оперативно-диспетчерського керування енергооб’єктами з урахуванням сучасних умов 
забезпечення стійкого, надійного і ефективного функціонування ЕМ Товариства шляхом впровадження 
сучасних програмних і технічних засобів з високими показниками надійності та готовністю до 
використання протягом тривалого часу.
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій на суму 2 180,42 тис.грн в тому числі:
- побудова магістральних каналів на базі радіорелейних ліній зв'язку РПТЦ Вінниця-РТПЦ Липовець- 
Липовецькі ЕМ;
- встановлення обладнання для передачі даних.

Реалізація цих заходів дозволить побудувати сучасну інформаційну мережу, яка задовольнить потреби 
структурних одиниць і управління Товариства в якісному безперебійному зв’язку та високошвидкісними 
каналами передачі даних і доступу до мережі Інтернет.

Одним із основних ризиків діяльності ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є розкрадання майна 
Товариства, що призводить до пошкодження та виведення з ладу електрообладнання.

Зокрема, лише за 2017 рік на об’єктах ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" зловмисниками учинено 18 
крадіжок матеріалів та різноманітного енергетичного обладнання, виробленого із кольорових та чорних 
металів.

При цьому, викрадено 20,460 км дроту з повітряних ліній електропередач, 0,330 т трансформаторного 
масла, що в більшості випадків призвело до повного виведення з ладу електричних підстанцій та іншого 
обладнання на загальну суму 497,70 тис. грн.

За фактами крадіжок територіальними підрозділами поліції ГУНП у Вінницькій області відкрито 18 
кримінальних проваджень, по яких проводяться слідчі дії. По 4 фактах особи встановлені та їм 
оголошено про підозру. Відшкодовано збитки по крадіжці дротів в Ямпільському районі, в сумі
3,81 тис. грн. По іншим фактам справи судами ще не розглянуті і тому нанесені збитки зловмисниками 
не відшкодовано.

Також, у звітному періоді проведено перевірки засобів обліку електроенергії у 250 споживачів, за їх 
результатами складено 2 акти про порушення НКЕЕ та ПКЕЕН. По актах нараховано 20 116 грн., 
оплачено 145 226 грн. (з урахуванням актів минулих років).

Виявлено 45360 кВт*год. спожитої, однак не оплаченої електроенергії на суму 120,5 тис.грн.
Економічний ефект від роботи за звітний період становить понад З млн. грн.

В ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" проводяться заходи щодо зменшення ризиків та покращення рівня 
захисту своєї діяльності. Так для запобігання виникнення крадіжок майна Товариства, ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" проводить роботу серед мешканців м. Вінниці та Вінницької області щодо 
своєчасного реагування на всі випадки підозрілих дій біля ліній електропередач і повідомлення 
Товариству про випадки крадіжок, демонтажу ліній, сумнівних дій невідомих осіб на трансформаторних 
підстанціях, інших енергетичних об’єктах. Також, проводиться роз’яснювальна робота з населенням, 
підлеглими працівниками, працівниками правоохоронних органів про недопустимість спалювання стерні, 
соломи сухої трави, бадилля, в лісових масивах і просіках -  спалювання хмизу та сміття, в охоронних 
зонах ЛЕП - розведення багать, користування відкритим полум’ям. Масові аварійні вимкнення ЛЕП 
внаслідок пожежі можуть призводити до повної втрати електропостачання районів.

З ініціативи Товариства, з метою навчання правилам поводження з побутовими електроприладами та 
попередженню виникнення нещасних випадків, вихователями дитячих садочків, викладачами шкіл та 
інших навчальних закладів, а також запрошеними спеціалістами електричних мереж, енергетиками 
підприємств та іншими фахівцями проводяться спеціальні заняття для дітей та школярів з питань 
електробезпеки.

Енергетика повинна слугувати людям, покращувати умови їх праці і життя - за умови безпечного її 
використання.

Для забезпечення нормальної експлуатації ліній електропередач і безпеки населення "Правилами 
охорони електричних мереж" ( затверджених постановою КМ України від 4.03.1997 р. № 209) 
передбачена охоронна зона для ліній 110 кВ - 20м, для ліній 35 кВ -15 м , для ліній 6-10 кВ - 10 м, для 
ліній 0,4 кВ - 2 м по обидві сторони лінії від крайніх проводів.

В охоронних зонах електричних мереж забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити

2017 р, 00130694



нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
- перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, 
розподільчих пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне 
переключення електричних апаратів та приєднання до електричних мереж;

зламувати двері та заходити в приміщення закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих 
пунктів;
- наносити будь-які написи (малюнки) на двері закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих 
пунктів;
- закривати доступ (під’їзд) до приміщень закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів 
розташуванням автотранспорту;
- виконувати будь-які самовільні підключення до діючих електричних мереж без отримання відповідних 
Технічних Умов та виконання необхідних будівельно-монтажних робіт щодо улаштування 
електроустановок згідно затверджених проектно-кошторисних документів;
- будувати житлові, громадські та дачні будинки;
- рибалити під проводами та поблизу ЛЕП;
- влаштовувати будь-які звалища, складати добрива, солому, дрова, інші матеріали, розташовувати АЗС 
або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;
- накидати на струмовідні частїши об’єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, 
підніматися на опори ПЛ, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і 
пристроїв, демонтувати їх елементи;
- розпалювати вогнища;
- саджати дерева та інші багаторічні насадження;
- влаштовувати спортивні майданчики, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити заходи, 
пов’язані з великим скупченням людей.

Будь-які роботи в охоронних зонах електричних мереж можуть виконуватись тільки при умові 
одержання письмового дозволу власника електричних мереж.

Так як основними шкідливими та небезпечними факторами діяльності Товариства є: електричний 
струм, електрична дуга, висота, оливи, газоелектрозварювальні та вогневі роботи та ін., - працівникам 
видаються та застосовуються засоби індивідуального та колективного захисту, проводяться інструктажі 
та усі форми навчання персоналу. Працівників ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", які працюють в 
шкідливих умовах праці забезпечують пільгами згідно законодавства.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Товариство в наступному році планує виконати Інвестиційну програму, якою передбачено виконання 

робіт , а також закупівлю робіт, товарів і послуг, пов'язаних з його інвестиційною діяльністю. Закупівля 
товарів, робіт та послуг будуть проводитись виключно на тендерних умовах за найвигіднішими цінами. 
Джерелами фінансування Інвестиційної програми (закупівель) будуть: амортизаційні відрахування та 
інші джерела.

Правочнни з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого  
органу, афілійовапими особами
Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами Виконавчого органу, 
афілійовапими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"" або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими 
підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами 
Виконавчого органу, з іншого боку, не укладались.

Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби обліковуються на підприємстві відповідно до МСБ016 "Основні засоби". При 

нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод. Результатом застосування прямолінійного 
методу є постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації, визначеного обліковою 
політикою підприємства.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2018 р.становить 1 568 386 тис.грн.
Знос основних засобів станом на 0 1.01.2018 р.становить 748 296 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2018 р.становить 820 090 тис.грн.

Ступінь зносу всіх основних засобів складає 47,71 %
Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 47,70 %
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Ступінь використання всіх основних засобів становить 52,29 %
Ступінь використання виробничих основних засобів становиь 52,30 %
Ступінь використання невиробничих основних засобів становить 26,08 %

Сума нарахованої амортизації за 2017 рік становить 59 503 тис.грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалося.

Станом на 3 1.12.2017 року основні засоби ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", а саме повітряні лінії 
електропередач 6, 10, 35 кВ., що проходять по Вінницькій області за межами населених пунктів, на 
суму 144 605 тис.грн., згідно Постанови №25/5 від 26.07.2006 року, знаходяться під арештом.

Основні засоби Товариства (станом на 01.01.2018 р.):
- 191 підстанція 35-110 кВ загальною потужністю 2 075 MBA;
- 10 156 трансформаторних підстанцій напругою 6-10/0,4 кВ загальною потужністю 1 959,57 MBA;
- 41 276,211 км повітряних ліній напругою 0,4-110 кВ;
- 1 662,288 км кабельних ліній напругою 0,4 - 35 кВ.
Крім того 5 ГЕС сумарною потужністю 8,896 МВт, які знаходяться на території Вінницької області та 

передані в оренду.

Виробнича діяльність Товариства з питань екології організована відповідно до діючого законодавства 
України та наказу ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 19.02.2015р. № 17 «Про організацію роботи з 
ОНПС згідно вимог ISO 14001 по ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

В грудні 2017 року ТОВ "Бюро Міжнародної Сертифікації" провело технічний нагляд за 
сертифікованою системою екологічного менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандарту 
ISO 14001:2015 та системою менеджменту якості ISO 9001:2015.

Системи менеджменту якості та екології в Товаристві функціонують стабільно, що підтверджено 
результатами технічного нагляду. Система менеджменту якості відповідає вимогам стандарту ISO 
9001:2015 на 99 %, а система екологічного менеджменту ISO 14001:2015 на 100 % (показники за 
підсумками попереднього технічного нагляду відповідно 93,5 % та 93,8 %).

Рішенням органу сертифікації визнано: продовжити дію сертифікатів:
- на систему менеджменту якості ISO 9001:2015 № SIC.02.008.1555 від 01.02.2016р. до 31.01.2019р.;
- на систему екологічного менеджменту №SIC.02.008.1556 від 01.02.2016р. до 31.01.2019р.

Кваліфікацію 5 внутрішніх аудиторів Товариства по ISO 14001:2015 та ISO 9001:2015 підтверджено та
сертифіковано.

Кількісні показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують нормативно 
допустимі значення. Відповідно до укладених договорів своєчасно на утилізацію здаються відходи, 
накопичені в Товаристві, облік яких ведеться згідно діючого законодавства.

Для забезпечення охорони навколишнього природного середовища згідно ISO 14001 в Товаристві 
затверджені цілі та програма реалізації цілей в області екологічного менеджменту, розроблено перелік 
екологічних аспектів. Проводиться систематичний перегляд діяльності всіх структурних одиниць 
внутрішніми аудиторами.

Виконання плану з капітального будівництва за I-IV квартали 2017 року становить:
- обсяг капітальних вкладень - 7895 тис.грн. з ПДВ;
- обсяг будівельно-монтажних робіт - 1280 тис.грн. з ПДВ.

Інвестиційну програму ПАТ «Вінницяобленерго» на 2017 рік схвалено Постановою НКРЕКП від
29.12.2016 року № 2393 на загальну суму 110,823 млн. грн. без ПДВ.

Виконання інвестиційної програми за 2017 рік по фінансуванню складає -  110,932 млн. грн. без ПДВ, 
що становить 100,1% від річного плану.

За рахунок Інвестиційної програми 2017 року були виконані роботи з реконструкцій та проектування 
ЛЕП-10-0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ та по заміні масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні:
- обсяг капітальних вкладень - 99 793 тис.грн. з ПДВ;
- обсяг будівельно-монтажних робіт - 24 744 тис.грн. з ПДВ.

Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 73,92 %
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Введення потужностей за I-IV квартали 2017 року складає :
- ЛЕП-10-0,4кВ -  11,0265 км;
- ізольованих вводів -  244 шт. -  1 ф, 12 шт. -  З ф.;
- КТП-10/0,4 кВ побудовано З шт. загальною потужністю 600 кВА;
- ПС-35/10 кВ - 8 шт. загальною потужністю 21 500 кВА;
- ПС-110/10 кВ - 1 шт. загальною потужністю 10 000 кВА;
- замінено масляні вимикачі 10 кВ на вакуумні вимикачі, змонтовано пристрої МРЗС-005Л, змонтовано 
пристрої ручного вмикання BB/TEL -  50 шт.;
- прокладено кабель ОТЛ - 8,937 км.

В 2017 році згідно Інвестиційної програми була проведена реконструкція та введені в основні фонди 
наступні об’єкти:
1. «Реконструкція ПЛ 10-0,4 кВ від ТП-38 (ЛІ, ЛЗ) та розвантажувальна КТП 10/0,4 по вул. Садова, 
Матієнко, І.Франка, П.Тичини в с. Вінницькі Хутори Вінницького району», введення основних фондів -  
2674 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2,2364 км, КТП -  100 кВА.
2. «Реконструкція ПЛ-0,38 кВ Л-2 по вул. Польова від ТП-658 та розвантажувальна ТП-10/0,4 кВ по вул. 
Кармелюка в с. Лука Мелешківська Вінницького р-ну», введення основних фондів -  1600 тис. грн. з ПДВ, 
потужностей -  0,9501 км, КТП -  400 кВА.
3. «Реконструкція ПЛІ 0,4 кВ від КТП-228 (100 кВА) та розвантажувальна КТП 10/0,4 кВ в с. Липчани 
Могилів-Подільського району», введення основних фондів -  3576 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  4,64 
км, КТП -  100 кВА.
4. «Реконструкція ПЛ 10-0,4 кВ та перенос КТП-325 (ЛІ, частина ЛЗ та вивід Л2) по вул. І. Франка,
Леніна (Незалежності), Зелена, Гагаріна у с. Вінницькі Хутори Вінницького району», введення основних 
фондів -  2387 тис. грн. з ПДВ, потужностей -2,102 км.
5. «Реконструкція КЛ-10 кВ ТП500-ТП663 Л1,Л2, ТП500-ТП289, РП20-ТП168, ТП663-ТП679 ЛІ, Л2, 
ТП168-ТП663 Л1,Л2 в мікрорайоні вул. Свердлова (Князів Коріатовичів), вул. М. Кошки у м. Вінниці», 
введення основних фондів -  7622 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  1,098 км.
6. «Реконструкція ТП 10/0,4 кВ №83 по вул. Стуса, 7, м. Вінниця з повною заміною обладнання 0,4 кВ», 
введення основних фондів -  1011 тис. грн. з ПДВ.
7. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Багринівці" с. Багринівці, Літинський р-н. Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3865 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1). 
Декларація Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області про 
готовність до експлуатації об’єкта від 05.05.2017 р. № ВН 143171251568.
8. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Вахнівка" с. Вахнівка, Липовецький р-н. Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3852 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1). 
Декларація департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області про 
готовність до експлуатації об’єкта від 23.05.2017 р. № ВН 143171430623.
9. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Торчин" с. Торчин, Хмільницький р-н. Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3875 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1). 
Декларація департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області про 
готовність до експлуатації об’єкта від 06.06.2017 р. № ВН 143171572804.
10. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Потоки" с. Потоки, Немирівський р-н, Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3868 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1). 
Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області від 20.12.2017 р. серія ВН 
№ 162173541973.
11. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Ситківці" в с. Ситківці, Немирівський р-н. Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3978 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1). 
Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області від 20.12.2017 р. серія ВН 
№ 162173542110.
12. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Демидівка" в с. Демидівка, Жмеринський р-н, Вінницька обл.», 
введення основних фондів -  3827 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН- 
2500/35/10-У1). Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області від
22.12.2017 р. серія ВН № 162173560363.
13. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Новофастів" в с. Новофастів, Погребищанський р-н. Вінницької обл.», 
введення основних фондів -  4737 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  4000 кВА (трансформатор ТМН- 
4000/3 5/10-У1). Сертифікат Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій 
області від 22.12.2017 р. серія ВН № 162173560378.
14. «Реконструкція ПС-35/10 кВ "Слободище" с. Слободище, Іллінецький р-н. Вінницька обл.», введення 
основних фондів -  3910 тис. грн. з ПДВ, потужностей -  2500 кВА (трансформатор ТМН-2500/35/10-У1).
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Сертифікат Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області від
20.12.2017 р. серія ВН № 162173542038.
15. «Технічне переоснащення системи оперативного струму на ПС-110/35/10 кВ "Калинівка" в смт. 
Калинівка, вул. Промислова, 56, Вінницька обл.», введення основних фондів -  985 тис. грн. з ПДВ. 
Сертифікат Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області від
21.02.2018 р. серія ВН № 162180520088.
16. «Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Липовець", І черга», введення основних фондів -  16256 тис. грн. з 
ПДВ, потужностей -  10000 кВА (трансформатор ТДТН-10000/110-У1).
17. «Реконструкція комплексу захистів ПЛ-1 ЮкВ "Тульчин-Вінницька 330" в зв'язку з встановленням 
вимикачів 1 ЮкВ в колах силових тр-рів на ПС 1 ІОкВ "Вороновиця" та ПС 1 ЮкВ "Брацлав"», введення 
основних фондів -  1877 тис. грн. з ПДВ.
18. «Реконструкція ПС-110/10 кВ "Східна", загальний пункт керування ЗПК по 2-му пров. Індустріальний
4 в м. Вінниця», введення основних фондів -  4982 тис. грн. з ПДВ. Сертифікат Департаменту 
архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради від 28.11.2017 р. серія ВН № 162173322171.
19. «Реконструкція ПС-110/10 кВ «Могилів-Подільський», введення основних фондів -  4410 тис. грн. з 
ПДВ.
20. «Реконструкція ПС-110/35/10 кВ «Ярищів», введення основних фондів -  280 тис. грн. з ПДВ.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
На діяльність ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” впливає Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), так як вона здійснює ліцензування 
господарської діяльності Товариства, розробляє і затверджує:
- ліцензійні умови;
- порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та 
ліцензійних умов;
- порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання;
- правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 
сфері енергетики, та врегулювання спорів;
- порядки (правила) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;
- порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів;
- порядки (методики) приєднання до електричних мереж, розрахунку плати за приєднання та 
фінансування послуг з приєднання;
- порядки (методики) формування цін і тарифів на товари(послуги), що виробляються (надаються);
- правила користування (постачання) товарами та послугами на роздрібних ринках;
- форми звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики, та порядок їх 
подання;
- типові форми господарських договорів, 
а також:
- бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сфері електроенергетики у 
випадках визначених законом;
- встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги), що провадять діяльність на ринках 
у сферах енергетики;
- контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порущенням ліцензійних умов;
- розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні 
правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення 
адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції 
рішення про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення 
законодавства,
та інші повноваження покладені на НКРЕКП згідно чинного законодавства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
поруш ення законодавства

На протязі 2017 року Товариством було здійснено виплату штрафних санкцій і компенсацій за 
порушення законодавства в сумі 1085,1 тис. грн.,в тому числі:
- штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно рішення 
адміністративної колегії №56-рш від 30.09.2016.- 68 тис.грн.;
- штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно рішення 
адміністративної колегії №-13-рш та № 14 від 08.06.2017 р.- 75 тис.грн.;
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- штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно рішення 
адміністративної колегії №27-рш, 28- рш, 33-рш від 28.09.2017р.- 204 тис.грн.;
- пеня за порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно рішення адміністративної 
колегії №22-рш від 29.03.2016р.-10 тис.грн.;
- пеня за порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно рішення адміністративної 
колегії №56-рш від 30.09.2017р.- 19,3 тис.грн.;
- штраф за несвоєчасно надану інформіцію -1 ,8  тис.грн.;
- виконавчий збір згідно ріш.суду № 302/9-334 ДП Енергоринок - 707 тис.грн.

Факти виплати ПАТ «Вінницяобленерго» штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства з 01.01.2017 р.по 31.12.2017 р.:

1. Антимонопольний комітет України Вінницьке обласне територіальне відділення:

1. АМКУ (планова виїзна перевірка ПАТ «Вінницяобленерго»):
- Рішення АК ВОТВ АМКУ від 28 вересня 2014 року №33-рш у справі №03-08/20-17 68 000,00 грн. 
Оплачено -  13 листопада 2017 року;
- Рішення АК ВОТВ АМКУ від 28 вересня 2014 року №28-рш у справі №03-08/19-17 68 000,00 грн. 
Оплачено -  23 листопада 2017 року;
- Рішення АК ВОТВ АМКУ від 28 вересня 2014 р. №27-рш у справі №03-08/18-17 68 000,00 грн. 
Оплачено -  17 листопада 2017 року.;
2. Гр. Клімачьов І.В. Рішення АК ВОТВ АМКУ від 26 травня 2016 року №29-рк у справі №03-08/29-16р. 
Оплачено -  68 000,00 грн. -  20 квітня 2017 року;
3. ОСББ «Афаліна» Рішення АК ВОТВ АМКУ від 08 червня 2017 року №13-рш. у справі №03-08/32-16. 
Оплачено -  7 000,00 грн. -  24 л и п їія  2017 року;
4. Гр. Пудова М.Є. Рішення АК ВОТВ АМКУ від 08 червня 2017 року №14-рш. у справі №03-08/10-17. 
Оплачено -  68 000,00 грн. -  26 липня 2017 року;
5. ФОП Гігінеішвілі З.І. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 14 липня 2016 року у 
справі №22-рш. Оплачено -  10 200,00 грн. -  20 квітня 2017 року.

2. Державне підприємство «Енергоринок» (пеня):
Договір про реструктуризацію заборгованості №4323/03 від 21.12.2007р.
Заборгованість станом на 01.01.2016р. складала 8 572 675,60 грн;
Заборгованість станом на 01.01.2017р. складала 5 715 117,16 грн;
Заборгованість станом на 01.01.2018р. складала 2 857 558,72 грн.

Січень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3032512 від 30.01.2017р.;
Лютий: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3034240 від 27.02.2017р.;
Березень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3038605 від 30.03.2017р.; 
Квітень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3041868 від 27.04.2017р.; 
Травень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3046868 від 31.05.2017р.; 
Червень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №1236 від 29.06.2017р.;
Липень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3055237 від 28.07.2017р.; 
Серпень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3059512 від 30.08.2017р.; 
Вересень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3063222 від 28.09.2017р.; 
Жовтень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3067971 від 30.10.2017р.; 
Листопад: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3072396 від 29.11.2017р.; 
Грудень: оплата 238 129,87 грн. відповідно до платіжного доручення №3076342 від 28.12.2017р.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, залучених кредитних ресурсів 

відбувається у час виникнення касових розривів пов’язаних з неритмічним надходженням грошових 
коштів від споживачів.

Фінансування діяльності Товариства здійснюється в межах витрат закладених у затвердженій структурі 
тарифів на передачу та постачання електроенергії. Пріоритетними витратами грошових коштів 
Товариства є наступні статті витрат:
- заробітна плата;
- оплата податків та платежів до державного бюджету;
- оплата за куповану електроенергію;
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- оплата інвестиційної програми;
- оплата капітальних ремонтів.

Факторами покращення фінансово-господарської діяльності Товариства є:
- 100% розрахунок споживачів за електричну енергію;
- 100% розрахунок за куповану електроенергію;
- скорочення понаднормативних технологічних втрат електроенергії.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Постачання електроенергії споживачам ПАТ „ВІНШЩЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється на підставі 
Договору про постачання електроенергії, згідно умов якого виставляються рахунки за спожиту 
електроенергію.

Протягом 2017 року Товариством укладено зі споживачами 791 725 договорів про постачання 
електроенергії, в тому числі побутових 770 835 договорів. Загальна кількість юридичних споживачів 
складає 20 890 із них промислові - 1 539, сільськогосподарські -  1 446, інші непромислові - 17 905.

Станом на 31.12.2017р. споживачі ПАТ «Віницяобленерго» заборгували за спожиту активну 
електроенергію 221 млн. 301 тис. грн. та за перетікання реактивної енергії 1 млн. 417 тис.грн.

Для забезпечення покращення технічного стану електромереж Товариства у 2017 році була сформована 
програма ремонтів по Товариству. На виконання планових обсягів робіт було заплановано 67,150 млн.грн 
без ПДВ.

Протягом 2017 року для виконання запланованих робіт було укладено біля 180 договорів на закупівлю 
відповідних товарів, робіт та послуг на загальну суму 67,232 млн.грн без ПДВ, термін дії яких закінчився 
31 грудня 2017 року. За рахунок цих матеріалів виконано ремонт та технічне обслуговування 
електричних мереж та обладнання на 101%.

Протягом 2017 року ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" надавало замовникам послугу з приєднання 
відповідно до умов укладених договорів про приєднання до електричних мереж Товариства. При цьому 
неврегульованих відносин по оплоченим договорам 2017 року між Товариством та замовниками послуг 
немає.

Стратегія подальш ої діяльності емітента щонайменше на рік
У 2018 році планується відокремлення та незалежність діяльності з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії ліцензіатів за 
регульованим тарифом. Проте, основними завданнями при відокремленні видів діяльності залишається 
забезпечення надійності та безперебійності енергопостачання.

Планується вдосконалення роботи з персональним кабінетом юридичного споживача та персональним 
кабінетом побутового споживача на офіційному веб-сайті Товариства, які дозволяють проводити 
розрахунки за спожиту електроенергію через Інтернет. Соціальний ефект -  покращення якості 
обслуговування споживачів електроенергії.

Службою програмного супроводу Товариства планується:
1. Продовження в ряді СО робіт по адаптації системи SAP ERP, підсистеми технічного обслуговування, 
ремонту обладнання до бізнес процесів Товариства. Заплановано початок тиражування підсистеми обліку 
розрахунків зі споживачами електроенергії SAP IS-U промислового сектора.
Виконання цих заходів дозволить не тільки відмовитись від експлуатації застарілих програмних 
продуктів, але й об’єднати усі сфери діяльності Товариства в єдиній програмній системі.
2. Впровадження документообігу в компанії. Впровадження нової системи електронного документообігу 
дозволить підвищити ефективність роботи підприємства в цілому, оскільки документообіг є невід’ємною 
частиною всіх сфер діяльності компанії.
3 . Впровадження мобільного додатку для персонального кабінету побутових споживачів, що надасть 
можливість споживачам електроенергії безкоштовно, використовуючи додаток передавати показники 
лічильників, провести розрахунок та оплатити за електроенергію користуючись мобільними пристроями 
на базі ОС Android та IOS. Мобільний додаток дозволяє суттєво зменшити час, необхідний користувачу 
для надання показників та оплати за спожиту електроенергію.

Службою телекомунікацій планується:
1. Створення оперативно- інформаційного комплексу АСДК в диспетчерському пункті СО "Ямпільські 
ЕМ" ПАТ «Вінницяобленерго» на суму З 043,86 тис.грн.
2. Телемеханізація ПС 110/35/10 кВ СО "Ямпільські ЕМ" ПАТ «Вінницяобленерго» на загальну суму 5 
328,01 тис.грн.
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3. Заміна застарілих систем звукозапису на 6 каналів в ЕМ на суму 405,0 тис.грн.
4. Встановлення обладнання для локальної мережі в приміщеннях Управління та Високовольтного блоку 
ПАТ "Вінницяобленерго" на загальну суму 874,5 тис.грн.

Реалізація цих заходів дозволить провести в майбутньому модернізацію і технічне переозброєння 
системи оперативно-диспетчерського керування енергооб’єктами з урахуванням сучасних умов 
забезпечення стійкого, надійного і ефективного функціонування ЕМ Товариства шляхом впровадження 
сучасних програмних і технічних засобів з високими показниками надійності та готовністю до 
використання протягом тривалого часу.
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій на суму 2 180,42 тис.грн в тому числі:
- побудова магістральних каналів на базі радіорелейних ліній зв'язку РПТЦ Вінниця-РТПЦ Липовець- 
Липовецькі ЕМ;
- встановлення обладнання для передачі даних.

Реалізація цих заходів дозволить побудувати сучасну інформаційну мережу, яка задовольнить потреби 
структурних одиниць і управління Товариства в якісному безперебійному зв’язку та високошвидкісними 
каналами передачі даних і доступу до мережі Інтернет.

Для створення нових автоматизованих робочих місць та заміни застарілого обладнання Службою 
технічної підтримки на 2018 рік заплановані наступні придбання для Товариства:
- 223 шт. моноблоків на суму 4 754,36 тис. грн. без ПДВ;
- 90 шт. сканерів формату A4 на суму 540,00 тис. грн. без ПДВ;
- 70 шт. БФП лазерних формату A3 на суму 2 3 16,30 тис. грн. без ПДВ;
- 60 шт. принтерів лазерних формату A4 на суму 792,00 тис. грн. без ПДВ;
- 1 шт. тонерного (сервісного) пилососа для заправки картриджів на суму 7,60 тис. грн. без ПДВ.

Групою адміністрування заплановані наступні заходи:
Для підвищення кіберзахисту локальної мережі ПАТ «Вінницяобленерго», поділу мережі на 
корпоративну та технологічну, а також для резервування основних даних планується придбання для 
Товариства:
- 2 шт. маршрутизаторів МікгоТік (або аналог) на суму 60,66 тис. грн. без ПДВ;
- 32 шт. маршрутизаторів для ЕМ на суму 278,40 тис. грн. без ПДВ;
- 1 шт. мережевого сховища на суму 82,50 тис. грн. без ПДВ;
- 1 шт. програмного забезпечення для резервування Veeam Backup & Replication ver: Епїефгізе на суму 
102,06 тис. грн. без ПДВ.

У 2018 році ПАТ «Вінницяобленерго», за рахунок Інвестиційної програми, заплановано виконати 
реконструкцію ЛЕП 0,38-10 кВ, ПС 35-110 кВ з загальним обсягом капітальних вкладень -  157,106 млн. 
грн. без ПДВ та введення потужностей:
- ЛЕП 10 кВ -4 ,8 8  км;
- ЛЕП 0,4 кВ -  43,64 км;
- КТП-10/0,4 кВ -  10 шт., загальною потужністю 1083 кВА;
- ізольованих вводів -  1317 шт.;
- ПС-35/10 кВ - 7 шт., загальною потужністю 24000 кВА;
- ПС-110/35/6 кВ - 1 шт., загальною потужністю 40300 кВА.

О пис політики емітента щодо досліджень та розробок
Згідно статистичної звітності ШН "Обстеження іноваційної діяльності підприємства", в 2017 році в 

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" було продовжено впровадження наступних іноваційних процесів:
- впровадження веб-сервісу "Персональний кабінет юридичного споживача";
- впровадження системи SMS- повідомлень побутових абонентів про стан заборгованості за спожиту 
електроенергію.

Службою програмного супроводу:
1. Впроваджено в промислову експлуатацію в ряді СО систему SAP ERP (модулі MM -«Управління 
матеріальними потоками», FI -  «Фінанси», PSM-FM -  «Платіжний бюдет», АА -  «Основні засоби», PS- 
ІМ -  «Управління проектами та управління інвестиціями», СО -  «Контролінг», ТОРО -  «Технічне 
обслуговування та ремонт обладнання»). Сума 980000,4грн., в тому числі ПДВ 163333,4 грн.
2. Розпочато впровадження підсистеми обліку розрахунків зі споживачами електроенергії SAP IS-U 
промислового сектора. Підсистему SAP IS-U впроваджено в пілотній СО Товариства.
3. Впроваджено в експлуатацію систему обміну SMS повідомленнями з побутовими споживачами, що
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надало можливість споживачам електроенергії передавати показники лічильників за допомогою 8М8 
повідомлень на єдиний номер.
4. В рамках робіт в програмному комплексі геодезичної інформаційно-технічної системи (ПС) завершено 
внесення карт 0,4кВ, що призвело до збільшення точності карт.

Службою телекомунікацій:
1. «Впровадження та розвиток АСДК» на суму 5971,652 тис.грн. в т.числі:
- створення оперативно-інформаційного комплексу АСДК в СО "Бершадські ЕМ" ПАТ 
«Вінницяобленерго» (6 об'єктів) на суму 5517,21 тис.грн.;
- розробка проекту "Технічне переоснащення ОПС Тиврівських ЕМ" (8 об'єктів) на суму 454,442 тис.грн.
2. Побудова ВОЛЗ ГО між ПАТ "Вінницяобленерго" та адміністративно-виробничим комплексом 
"Східне" з відгалуженням до вузла зв'язку ВП ПЗЕС Д11НЕК "Укренерго", підрозділу 
"Вінницяенергоналадка" та ПС 110/10 кВ "Північна" м. Вінниця (8,93 7 км) на суму 618,467 тис.грн.

З 01.06.2016 року на офіційному \уеЬ-сайті ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" працює інноваційний 
електронний сервіс для юридичних споживачів -  «Персональний кабінет» (https://svitlo.vn.ua/) з 
підтримкою електронного документообігу (ЕДО) та електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Відтепер є можливість повністю забути про зайві щомісячні клопоти та черги при здачі звітів про 
використану електричну енергію та виконувати все онлайн через мережу Іпіетеї не виходячи з офісу чи 
дому.

Даний електронний сервіс після реєстрації споживача та підписання у відповідній структурній 
одиниці ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" додаткової угоди до договору про постачання електричної 
енергії дозволяє:
• самостійно вносити у особовому рахунку показники засобів обліку електроенергії через мережу 
Іпіетеї без необхідності відвідувати РЕМ для щомісячної здачі звіту та черг;
• переглядати та контролювати нарахування за спожиту електричну енергію;
• відслідковувати споживання електричної енергії та дотримання договірних величин споживання 
електроенергії;
• отримувати, підписувати та відправляти постачальнику засобами ЕДО з використанням ЕЦП звіт про 
використану електричну енергію, рахунки, первинні документи (акти прийняття-передавання) та інші 
розрахункові документи за спожиту електричну енергію;
• контролювати стан розрахунків, платежі та заборгованість.

Особливу увагу в 2017 році було зосереджено на підготовці до реалізації в 2018 році пілотного проекту 
з переведення розподільних електричних мереж на новий для країни клас напруги 20 кВ.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи
1. Протягом 2017 року до Товариства пред’явлено 17 позовів на суму 2 436,4 тис.грн.: 5 шт. на суму 1 
612,8 тис.грн. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, 2 шт. про визнання недійсними 
правочинів; 4 шт. на 520,7 тис.грн. про скасування протокольних рішень по актам; 1 шт. на суму 286,8 
тис.грн. про стягнення по договору про спільне використання ліній; 5 шт. - інші ( надати договір 
приєднання, скасування рішення пенсійного фонду, усунення перешкод в користуванні).

До структургогх одиниць Товариства пред'явлено 37 позовів на суму 1 353,0 тис.грн. Із них -  ЗО шт. 
відмовлено на суму 69,0 тис. грн., 4 шт. -  задоволено на суму 29,0 тис. гри., З шт. на розгляді -  на суму 1 
255,0 тис. грн.

2. Протягом 2017 року Товариством пред’явлено 2 позова на суму 53,1 тис. грн. ( про визнання 
протиправною та скасування постанови про накладення штрафу, про стягнення за використання опор), 
які задоволені в повному обсязі.

Структурними одиницями Товариства пред'явлено 118 позовів на суму 2 445,0 тис.грн. Із них 1 шт. на 
суму 228,0 тис.грн. приєднано до процедури банкрутства, 81 шт. на суму 1 115,0 тис. грн. вирішено на 
користь Товариства та передано на виконання, 5 шт. -  на суму 32,0 тис. грн. відмовлено або залишено 
без розгляду, 32 шт. -  на теперішній час вирішується в судах.

3. Протягом 2017 року Товариство пред’явило до контрагентів 16 претензій на суму ЗО 383,9 тис.грн.
(про неналежне виконання договірних умов, стягнення заборгованості за електроенергію та сплату 
штрафних санкцій, за прийом платежів, інше). Із них задоволено15 претензій на суму ЗО 383,9 тис.грн.; 1 
претензію відхилено.
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Структурними одиницями пред’явлено до споживачів електроенергії 4 400 претензій на суму 17 300,3 
тис.грн. Із них оплачено 2 594 претензії на суму 8 920,2 тис.грн., відхилено 421 претензію на суму 1 652,6 
тис.грн.

4. Протягом 2017 року до Товариства пред’явлено 8 претензій на суму 2 924,4 тис.грн. (про сплату 
штрафних санкцій, стягнення заборгованості за електроенергію, по договору за спільне використання 
технологічних мереж, неналежне виконання умов договору, інше). Відхилено 5 претензій на суму 765,2 
тис.грн.; З претензії на суму 2 159,2 тис.грн. -  задоволено, із них 2 претензії на суму 917,5 тис.грн. -  
оплачено.

До Структурних одиниць пред’явлено 1 претензію на суму 2,7 тис.грн., яка відхилена.

Інш а інформація

ПАТ "Вінницяобленерго" здійснює свою діяльність на території Вінницької області, що 
розташована в центрі України і межує з Молдовою. Через територію області проходять шляхи, які 
з'єднують Україну з країнами Азії та Європи.

Вінницька область заснована 27 лютого 1932 року і її територія займає 26,5 тис.кв.км, що становить 4,5 
відсотка території держави. Вона розташована в центральній частині Правобережної України. На 
південному заході Вінниччини по річці Дністер на ділянці 202 кілометри проходить державний кордон з 
Республікою Молдова. Область також межує з сімома областями України (Житомирською, Київською, 
Кіровоградською, Одеською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою).

Адміністративно територія Вінниччини поділяється на 27 районів. В області 18 міст, з яких 6 - 
обласного значення і 12 - районного, 29 селищ міського типу, 1457 населених пунктів сільського типу 
об'єднані в 661 сільську та 28 селищних рад. Центром області є м. Вінниця. На Вінниччині є всі умови 
для подальшого розвитку науки, культури, освіти, спорту, охорони здоров'я. Тут розташовано багато 
історичних пам'яток архітектури, релігійних споруд і музеїв. А нещодавно, у Вінниці, яка 
вважається кондитерською столицею Східної Європи відкрито набережну Рошен та унікальний світло- 
музичний фонтан.

Область має аграрний, технічний, медичний та педагогічний університети, філіали Київського 
торговельно-економічного університету. Тернопільської академії народного господарства. 
Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 32 учбових заклади 
з підготовки молодших спеціалістів, 36 профтехучилищ, 1048 загальноосвітніх шкіл, 48 позашкільних 
закладів, науково-дослідні та проектні інститути, сотні культурно-просвітницьких закладів, обласні 
музично-драматичний та ляльковий театри, філармонію, спортивні споруди.
Сприятливі географічні та кліматичні умови області, при наявності густої мережі залізничних і 
автомобільних доріг, створюють усі можливості для гармонійного розвитку регіону.

Область вважається аграрно-промисловою. Найбільш розвинута переробна промисловість, 
особливо цукропереробна. У галузевій структурі промисловості є : харчова промисловість, 
електроенергетика, машинобудування і металообробка, легка промисловість, хімічна і нафтохімічна 
промисловість, промисловість будівельних матеріалів , деревообробна і целюлозно-паперова та інші 
галузі.

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" здійснює ліцензовану діяльність з передачі, постачання та продажу 
електричної енергії на території Вінницяької області.

В структурі корисного відпуску ПАТ «Вінницяобленерго» частка транзиту становить 16,6 %, а серед 
власних споживачів найбільшу питому вагу складає населення -  51,2 %, непромислові споживачі -  11,8 
%, промисловість -  20,4 %, комунально-побутова сфера -  5,8 %, сільськогосподарські споживачі -  4,6 %. 
Відбулося зменшення корисного відпуску по підприємствам ЖКГ, установам державного бюджету і 
населенню та водночас збільшення по решті юридичних споживачів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за останні три роки.
(тис.грн.)

2017 р. 2016 р. 2015 р.

Усього активів: 1 426 870 1 075 294 877 422

Основні засоби: 820 090 742 538 681 919 

Довгострокові фінансові
інвестиції: 24 151 30 834 2 528

Запаси: 16 650 12 194 12 809
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Сумарна дебіторська
заборгованість: 295 270 210 484 92 299

Грошові кошти та
їх еквіваленти: 150 116 19 201 46615

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток): 589 115 282 192 154 254

Власний капітал: 958 782 665 365 545 998

Статутний капітал: 30 974 30 974 30 974

Довгострокові
зобов’язання: 41 631 86 858 141 947

Поточні зобов’язання: 397 728 293 655 166 860

Чистий прибуток (збиток): 293 983 95 523 132 326

Середньорічна кількість
акцій (шт.): 3 097 366 3 097 366 3 097 366

Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.): - - -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду:

Чисельність працівників
на кінець періоду (осіб): 4633 4800 4 829
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
1 .Виробничого призначення: 741636 819847 0 0 741636 819847
будівлі та споруди 404118 419343 0 0 404118 419343
машини та обладнання 300068 355345 0 0 300068 355345
транспортні засоби 18942 18516 0 0 18942 18516
земельні ділянки 101 101 0 0 101 101
інші 18407 26542 0 0 18407 26542

2.Невиробничого призначення: 902 243 0 0 902 243
будівлі та споруди 814 175 0 0 814 175
машини та обладнання 36 28 0 0 36 28
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 52 40 0 0 52 40

Усього 742538 820090 0 0 742538 820090
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Основні засоби обліковуються на підприємстві відповідно до МСБ016 "Основні засоби". При нарахуванні 
амортизації застосовується прямолінійний метод. Результатом застосування прямолінійного методу є постійні 
відрахування протягом строку корисної експлуатації, визначеного обліковою політикою підприємства.

Первісна вартість основних засобів:

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.18 р.становить 1 568 386 тис. грн.
Знос основних засобів станом на 01.01.18 р.становить 748 296 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.18 р.становить 820 090 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів:

Ступінь зносу всіх основних засобів складає 47,71 %.
Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 47,70 %.
Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 73,92 %.

Ступінь використання основних засобів;

Ступінь використання всіх основних засобів становить 52,29 %.
Ступінь використання виробничих основних засобів становить 52,30 %.
Ступінь використання невиробничих основних засобів становить 26,08 %.

Сума нарахованого зносу:

Сума нарахованої амортизації за 2017 рік становить 59 503 тис.грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалося.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:
Станом на 31.12.2017 року основні засоби ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", а саме повітряні лінії електропередач б,
10, 35 кВ, що проходять по Вінницькій області за межами населених пунктів, на суму 144 605 тис.грн., згідно 
Постанови №25/5 від 26.07.2006 року, знаходяться під арештом.______________________________________________
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 958782 665365
Статутний капітал (тис. грн) 30974 30974
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30974 30974
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 927808 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 927808 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 634391 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 634391 
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.З ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються._____________
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі;
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі;
за облігаціями (за кожним власним 
випуском);

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском);

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом);

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом);

X 0 X X

Податкові зобов’язання X 22234 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 375494 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 397728 X X
Опис; Облік зобов'язань (кредиторської заборгованості) здійснюється відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні 
зобов'язання та умовні активи". На 31.12.2017 року в балансі підприємства відображено довгострокову 
заборгованість за куповану ел.енергію перед Дії "Енергоринок" в сумі 41 631 тис.грн. та поточну заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями в сумі 57 392 тис.грн.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

У
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у
відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції

У
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у
відсотках 
до всієї 
реалізо

ваної

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Послуги 3 

розподілення 
та постачання 
електроенергії

д/н 0 0 2 981 305 тис. 
кВт*год

3377931 99,99
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат Відсоток  
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 

продукції 
(у відсотках)

1 2 3
1 Витрати на оплату праці 12,3

2 Вартість купованої електроенергії 77,4
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
28.04.2017 03.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.05.2017 19.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.05.2017 23.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2017 20.12.2017 Відомості про зміну складу посадоврсс осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2015 2 1
2 2016 2 1
3 2017 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть) Створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції 

електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 
13.04.2017р. № 2019-VIII та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) НІ
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у  разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
Так Ні

Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

Ні

Інше (зазначити) Ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведения:
Чергові загальні збори акціонерів проведено 28.04.2017 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори акціонерів проведено 26.12.2017 р.
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
д/н

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

44

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
3 питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н

Інше (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

НІ

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення рршкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зашипіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили 3 його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

X

Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії з_____ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 2______

так, створено ревізійну 
комісію
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить 
до

компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні так ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

так так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в
акціонерному

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

так так так так так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

ні так ні ні так

Інформація про склад органів 
управління товариства

ні так ні ні так

Статут та внутрішні документи ні ні так ні так
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

ні ні так ні так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 1
(так/ні)
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з  якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) На протязі звітного періоду проводились перевірки відповідними органами.

3 ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

3 власні' ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревізійна комісія проводила перевірку відповідно Статуту Товариства та Положення про 

Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарнііі системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 
яким органом 
управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) 
укажіть яким чином 
його оприлюднено:

не визначились

НІ

НІ

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розмішення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/н
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Територія ВІННИЦЯ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2018.01.01

00130694

0510100000

230

35.13

Організаційно- Акціонерне товариство 
правова форма 
господарювання

Вид економічної Розподілення електроенергії 
діяльності
Середня кількість працівників 4616
Адреса, вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Вінницька область, 21050, Україна, (0432) 52-50-59 
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт нро фінансовий стан)
на 31.12.2017 р. Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 4407 6077
первісна вартість 1001 13919 19131
накопичена амортизація 1002 9512 13054

Незавершені капітальні інвестиції 1005 16800 31085
Основні засоби 1010 742538 820090

первісна вартість 1011 1431927 1568386
знос 1012 689389 748296

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції;
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 30834 24151
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 225 63
Відстрочені податкові активи 1045 2554 1855
Гудвіл 1050 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у  централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 797358 883321
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1 2 3 4
II. Оборотні активи

Запаси 1100 12194 16650
Виробничі запаси 1101 12178 16626
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція поз 0 0
Товари 1104 16 24

Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 121119 139975
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 23045 95423
3 бюджетом 1135 52833 59307

у тому числі 3 податку на прибуток 1136 4026 6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13487 565
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 32445
Гроші та їх еквіваленти 1165 19201 150116

Готівка 1166 5 8
Рахунки в банках 1167 19196 150108

Витрати майбутніх періодів 1170 340 664
Частка перестраховика у  страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов ’язань
1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 35717 48404
Усього за розділом II 1195 277936 543549

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

1200 0 0

Баланс 1300 1075294 1426870
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Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30974 30974
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 247822 234882
Додатковий капітал 1410 99235 98669

Кмісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 5142 5142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 282192 589115
Неогоіачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0
Усього за розділом І 1495 665365 958782

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов ’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 86858 41631
Довгострокові забезпечення 1520 29416 28729

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 29416 28729
Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі: 

резерв довгострокових зобов ’язань
1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 116274 70360

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями
1610 58074 57392

товари, роботи, послуги 1615 15978 11947
розрахунками з бюджетом 1620 23013 22234

у тому числі 3 податку на прибуток 1621 2 14441
розрахунками зі страхування 1625 3704 5218
розрахунками з оплати праці 1630 12020 17834

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 146726 230255
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 413 406
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 33727 52442
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Усього за розділом III

1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1695

1700

1800
1900

293655

О
1075294

397728

О
1426870

Примітки: В балансі Товариства основні засоби відображені за фактичними затратами на їх придбання, доставку, 
встановлення, державну реєстрацію, спорудження і виготовлення, з урахуванням страхових платежів під час 
транспортування і спорудження, що становлять їх первісну вартість. Згідно з даними бухгалтерського обліку станом 
на 31.12.2017 року залишкова вартість основних засобів становить 820 090 тис.грн. У тому числі: будинки, 
споруди та передавальні пристрої - 419 518 тис.грн.; машини та обладнання - 355 373 тис.грн.; транспортні засоби - 
18 516 тис.грн.; інші основні засоби - 26 683 тис.грн. Основні засоби, які непридатні для подальшого використання 
списувались (ліквідувались). Під час демонтажу основних засобів оприбутковувались запасні частини та матеріали. 
При нарахуванні амортизації використовувався прямолінійний метод. За 2017 рік нарахована амортизація основних 
засобів склала - 59 503 тис.грн. Зарахування запасів на баланс Товариства проводилось за первісною вартістю. На 
кінець звітного періоду сума запасів складає 16 650 тис.грн. Переоцінки запасів у 2017 році не проводилось. На
31.12.2017 року на балансі Товариства рахується дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги в сумі 139 
975 тис.грн. На дату балансу було проведено розрахунок резерву сумнівних боргів. Станом на 3 1.12.2017 року 
резерв сумнівних боргів за товари, роботи послуги складає 36 380 тис.грн.

Керівник Поліщук Андрій Леонідович

Головний бухгалтер Зінюк Алла Михайлівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.01.01

00130694

Консолідований звіт нро фінансові результати (Звіт нро сукупний дохід)
за 2017 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2-к Код за ДКУД | 1801008
Стаття Код

рядка
За звітний 

період
За

аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3410750 2375623
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у  перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2991822 ) ( 2207243 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток
2090 418928 168380

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових зобов ’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 81697 89547
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю
2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 86551 ) ( 77964 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 38729 ) ( 41411 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190 375345 138552

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 478 1863
Інші доходи 2240 201358 20527

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 16717 ) ( 19776 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 200711 ) ( 19694 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток
2290 359753 121472

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (65770) (25949)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: 

прибуток
2350 293983 95523

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 . 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 293983 95523
Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії
2470 0 0

неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії
2480 0 0

неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 146706 151476
Витрати на оплату праці 2505 435665 396732
Відрахування на соціальні заходи 2510 88683 81556
Амортизація 2515 63200 47528
Інші операційні витрати 2520 65855 58532
Разом 2550 800109 735824

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3097366 3097366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3097366 3097366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 94,91 30,84
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 94,91 30,84
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки: Чистий прибуток по Товариству за 2017 рік склав 293 983 тис.грн.

Керівник Поліщук Андрій Леонідович

Головний бухгалтер Зінюк Алла Михайлівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.0Ь01

00130694

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 3812011 2647795

Повернення податків і зборів 3005 230 413
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування ЗОЮ 385275 244486
Надходження від отримання субсидій, дотацій зон 378965 240569

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 1068 6200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025 8331 66

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2908 5385
Надходження від операційної оренди 3040 29173 28250
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 96036 49902
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 3172921 ) ( 2141952 )

Праці 3105 ( 333533 ) ( 303589 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 87379 ) ( 82204 )
Зобов’язань 3 податків і зборів 3115 ( 320247 ) ( 222036 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 46823 ) ( 46777 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 178330 ) ( 92623 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 95094 ) ( 82635 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1282 ) ( 1084 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 113403 ) ( 67202 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 306267 164430
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій
3200 213798 6782

необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих: 

відсотків
3215 478 1863

дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позтс 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
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1 2 3 4
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій
3255 ( 226634 ) ( 47685 )

необоротних активів 3260 ( 162924 ) ( 149132 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (175282) (188172)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: 
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 46660 192083
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 46660 ) ( 192083 )
Сплату дивідендів 3355 ( 7 ) ( 3373 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 63 ) ( 299 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (70) (3672)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 130915 (27414)
Залишок коштів на початок року 3405 19201 46615
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 150116 19201
Примітки: Залишок коштів на початок 2017 року склав 19 201 тис.грн. Рух коштів від операційної діяльності склав 
306 267 тис.грн. Рух коштів від інвестиційної діяльності склав - 175 282 тис.грн. Рух коштів від фінансової діяльності 
склав - 70 тис.грн. Залишок коштів на 3 1.12.2017 року склав 150 116 тис.грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Поліщук Андрій Леонідович

Зінюк Алла Михайлівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.01.01

00130694

Консолідований звіт про власний капітал 
за 2017 рік

Форма № 4-к КодзаДКУД 1801011

Стаття Код
рядка

Належить власникам материнської компанії Некон- 
трольова- 
на частка

Разом
зареєстро

ваний
(пайовий)

капітал

капітал у 
дооцінках

додатко
вий капітал

резервний
капітал

нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

неопла-
чений
капітал

вилу
чений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок иа початок року 4000 30974 247822 99235 5142 282321 0 0 665494 0 665494
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 (129) 0 0 (129) 0 (129)
Скоригований залишок на початок року 4095 30974 247822 99235 5142 282192 0 0 665365 0 665365
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

4100 0 0 0 0 293983 0 0 293983 0 293983

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоцшованих і спшьних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 (12940) (566) 0 12940 0 0 (566) 0 (566)
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 (12940) (566) 0 306923 0 0 293417 0 293417
Залишок на кінець року 4300 30974 234882 98669 5142 589115 0 0 958782 0 958782
Примітки; На протязі 2017 року змін у статутному капіталі Товариства не відбувалось. Власний капітал на 31.12. 2017 року складає 958 782 тис.грн. Капітал у дооцінках
складає 234 882 тис.грн. Додатковий капітал на 31.12.2017 року складає 98 669 тис.грн. Зміни капіталу у дооцінках відбулись за рахунок списання дооцінки необоротних активів, 
які раніше були переоцінені пропорційно нарахованій амортизації та у разі їх вибуття на 13 147 тис. грн. за попередній звітний період та 12 940 тис. грн. за поточний рік. Зміни 
додаткового капіталу відбулись за рахунок нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи на 566 тис.грн.

Керівник Поліщук Андрій Леонідович

Г оловний бухгалтер Зінюк Алла Михайлівна
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Примітки до фінансової звітності, 
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» 
за 2017 рік.

1. Загальна інформація про Товариство:

- повна та скорочена назва підприємства - Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»; 
ПАТ «Вінницяобленерго»;
- дата державної реєстрації (перереєстрації): 18.11.1992р., 19.07.2004р. (згідно Витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- юридична та фактична адреса - 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.2;
- організаційно-правова форма - Акціонерне товариство;
- країна реєстрації - Україна;
- офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство - 
http://www.voe.com.ua;
- адреса електронної пошти - E-mail: kanc@voe.com.ua;
- характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства - передача та 
постачання електроенергії.

Предметом основної діяльності підприємства є:
- постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- передача електричної енергії місцевими (локальними електричними мережами);
- купівля, виробництво та продаж електричної енергії.

Основними клієнтами підприємства є: КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», КП 
«ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО», КП BMP «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», КП 
«ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БМУ-3», ТОВ «Вінницький завод 
«ПНЕВМАТИКА»», КНВО «Форт» МВС України, ПРАТ «ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», 
ПрАТ «ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ», ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та інші 
підприємства ринку купівлі електроенергії.

Впродовж 2017 року Дирекції акціонерного товариства довелось пршіювати в доволі складних 
умовах, які в значній мірі залежали від непростої економічної ситуації в енергетичній галузі, та й 
у державі в цілому. Нам вдалося зберегти не тільки стабільність роботи підприємства, але й у 
складних умовах максимально забезпечити прибуткову діяльність Товариства, що є одним з 
головних досягнень минулого року.

У звітному періоді активна діяльність Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" велася за декількома 
напрямками, а саме:
- забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати реалізованої електричної енергії, а також 
повернення боргів за спожиту електроенергію і недопуш;ення накопичення нової заборгованості;
- дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти поточних розрахунків за 
куповану електроенергію та погашення заборгованості минулих років, згідно договорів 
реструктуризації боргу;
- утримання на досягнутому нормативному рівні втрат електричної енергії в мережах при її 
передачі споживачам;
- виконання в повному обсязі запланованих заходів інвестиційної програми та ремонтів 
технологічного обладнання електромереж;
- забезпечення одержання прибутку не нижче запланованого рівня.

2. Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.
Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними
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характеристиками, певними принципами підготовки фінансової звітності МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності»:
- зрозумілість;
- доречність (суттєвість);
- достовірність (правдиве уявлення, переваження сутності над формою, нейтральність, 
обачність, повнота);
- порівнянність.

Фінансова звітність ПАТ «Вінницяобленерго» за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, 
складена на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IFRS, І AS). 

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. 
Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації 

наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.
Фінансова звітність Товариства складається за принципом нарахування (за винятком звіту про 

рух грошових коштів) і безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати 
операцій і інших подій визнаються підприємством у міру їх виникнення (а не у момент 
отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і відбиваються в облікових записах і у 
фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової звітності на основі 
допущення, ш;о Товариство функціонує безперервно, і вестиме операції в майбутньому. 
Оцінюючи доречність припупіення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги 
всю наявну інформацію ш;одо майбутнього -  ш;онайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, 
але не обмежуючись цим періодом.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, групуючи їх по 
основних категоріях (елементах) відповідно до економічних характеристик. У звіті про 
фінансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, 
зобов'язання і капітал. У звіті про сукупний дохід елементами, безпосередньо пов'язаними з 
виміром результатів діяльності, є доходи і витрати.

Об'єкт, що відповідає визначенню елементу фінансової звітності, признається, якщо:
1) існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктами, будуть 
отримані (втрачені);
2) фактичні витрати на придбання або вартість об'єкту можуть бути надійно оцінені.

При оцінці відповідності статті цим критеріям і, отже, можливості його визнання у фінансовій 
звітності. Товариство враховує фактор суттєвості. Суттєвість залежить від розміру та характеру 
статті, яка оцінюється за конкретних обставин. Орієнтований поріг суттєвості становить:
- З % від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу -  для об'єктів 
обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства;
- 2 % чистого прибутку (збитку) -  для доходів та витрат Товариства;
- 10 % відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або 
фінансових результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства - для розкриття 
інформації про сегменти при визначенні звітного сегменту.

Товариство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив на визначення у 
фінансовій звітності суми активів і зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 
розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності. Оцінки і 
припущення піддаються постійному критичному аналізу і грунтуються на минулому досвіді 
керівництва підприємства і інших чинниках, у тому числі на очікуваннях відносно майбутніх 
подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності. Товариство використовує 
припущення при визначенні: списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації; 
строку корисної експлуатації активів, що амортизуються; оцінки забезпечення; знецінення 
активів, справедливої вартості інвестицій, доступних для продажу.

Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення та представлена в 
українських гривнях.

3. Суттєві положення Облікової політики.
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Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець
31.12.2016 р. по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2017 р. Відповідно 
до МСФЗ (IAS) 8 Товариство послідовно застосовує прийняту облікову політику до 
аналогічних операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись 
за звітний період, що закінчився 31.12.2017 р.

При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось дострокового 
застосування стандартів, поправок та пояснень, які були опубліковані, але не вступили в дію 
станом на 01 січня 2017 року.

Нові стандарти і тлумачення.

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що обов’язкові для застосування у 
річних періодах, починаючи з 1 січня 2017 року та пізніших періодах.

Нові МСФЗ:
1) МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - дата застосування фінансовий рік, що почнеться
01.01.2018 р.
2) МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» замінить МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка». Обов'язкову дату набрання чинності для річних періодів, що починаються з 
1 січня 2018 року, з можливістю дострокового застосування. Стандарт застосовується 
ретроспективно з деякими винятками (наприклад, більшість вимог до обліку хеджування 
застосовуються перспективно), але від організацій не вимагається виконувати перерахунок за 
попередні періоди щодо класифікації та оцінки (включаючи знецінення).
3) МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від договорів з клієнтами» - дата застосування фінансовий рік, що 
починається 01.01.2018 р. Встановлює нову модель визнання виручки, що заміняє всі існуючі 
стандарти та роз'яснення.
4) (МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS) 11, КРМФО (IFRIC) 13, КРМФО (IFRIC) 15, КРМФО (IFRIC) 18 
ІПКР (SIC) 31).
Застосовується до всіх договорів з покупцями, за винятком:
- договорів оренди;
- фінансових інструментів;
- договорів страхування;
- немонетарнріх обмінів між організаціями одного напрямку діяльності з метою сприяння 
здійснення продажу покупцям або потенційним покупцям.

Також даний стандарт не застосовний до джерел доходу, отриманого не від покупців, таким, 
як, наприклад, знижки від постачальників.

Передбачає єдину, п’ятиетапну модель визнання виручки, вводить кілька нових концепцій, 
включає значно докладніші інструкції, ніж існуючі стандарти, включає нові вимоги до розкриття 
інформації.
5) МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - дата застосування фінансовий рік, що почнеться 01.01.2019 р. 

Новий стандарт замінює МСБО (IAS) 17 «Оренда» і всі пов'язані роз'яснення. В результаті
вступу в силу нового стандарту більшість договорів оренди будуть визнаватися в балансі 
орендаря у відповідності з єдиною моделлю обліку. Облік зі сторони орендодавця залишається 
практично без змін та передбачає аналіз того, чи є оренда операційною чи фінансовою.

Стандарт набирає чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року і після цієї дати. 
Допускається дострокове застосування, якщо організація одночасно застосовує МСФЗ (IFRS) 15. 

Внесені зміни в такі МСФЗ:
6) «Визнання відстрочених податкових активів, щодо нереалізованих збитків» (поправки до 
МСФЗ (IAS) 12) -  дата застосування фінансовий рік, що почнеться 01.01.2017 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 роз'яснюють нижченаведені питання:
- Нереалізовані збитки по борговим інструментам, оцінювані за справедливою вартістю в МСФЗ 
та оцінювані по собівартості для цілей оподаткування, призводять до тимчасової різниці, 
незалежно від того, чи очікує власник боргового інструмента відшкодування балансової вартості 
боргового інструменту за допомогою його продажу або використання.
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- Оцінка ймовірного майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартістю 
активу. В оцінку майбутнього оподатковуваного прибутку не включають податкові відрахування, 
пов'язані з відновленням від’ємних тимчасових різниць.
- Організація оцінює відкладений податковий актив у сукупності з іншими відкладеними 
податковими активами. Якш:о податкове законодавство обмежує використання податкових 
збитків, організація оцінює відкладений податковий актив у сукупності з іншими податковими 
активами того ж типу.

Допускається дострокове застосування. Не вимагається розкриття інформації про застосування 
поправок. В якості звільнення при переході організація може визнавати зміни власного капіталу 
на початок самого раннього порівняльного періоду в складі нерозподіленого прибутку на 
початок періоду без рознесення зміни між компонентами власного капіталу.
7) «Ініціатива у сфері розкриття інформації» (поправки до МСФЗ (IAS) 7) -  дата застосування 
фінансовий рік, що почнеться 01.01.2017 р.

Метою поправок є поліпшення інформації, що надається користувачам фінансової звітності, 
про фінансову діяльність організації у відповідь на висловлену стурбованість інвесторів стосовно 
того, що фінансова звітність не дає їм можливості зрозуміти грошові потоки організації, в 
особливості щодо фінансової діяльності.

Поправки вимагають розкриття інформації, що допомагає користувачам фінансової звітності 
оцінити зміни зобов'язань у результаті фінансової діяльності, включаючи як зміни, пов'язані з 
грошовими потоками організації, так і не грошові зміни. Поправки не включають визначення 
фінансової діяльності, замість цього вони роз'яснюють, що фінансова діяльність визначається 
існуючим визначенням в МСФЗ (IAS) 7.

Поправки не передбачають спеціального формату розкриття інформації про фінансову 
діяльність, але пояснюють, що організація може виконати вимоги до розкриття інформації 
шляхом подання звірки між балансом зобов'язань, що виникають у зв'язку з фінансовою 
діяльністю організації, на початок і кінець періоду.

Поправки застосовуються перспективно щодо річних періодів, починаються 1 січня 2017 року 
або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Розкриття порівняльної інформації не 
вимагається.
8) «Класифікація і оцінка операцій з виплат, заснованим на акціях» (поправки до МСФЗ (IFRS) 2
-  дата застосування -  фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018 р.
Внесені наступні роз'яснення і виправлення:
- Облік операцій за виплатами на основі акцій з розрахунками, грошовими коштами, які 
включають умови досягнення результатів.

До прийняття поправок МСФЗ (IFRS) 2 не містив інструкцій про те, як умови наділення 
правами впливають на справедливу вартість зобов'язань за виплатами на основі акцій з 
розрахунками грошовими коштами. Поправки до МСФЗ роз'яснюють, що при обліку виплат на 
основі акцій з розрахунками грошовими коштами повинен використовувати той же підхід, що й 
при обліку виплат на основі акцій з розрахунками дольовими інструментами.
- Класифікація операцій з виплат на основі акцій, з елементами розрахунку на нетто-основі. 

Поправки до МСФЗ додали виняток в МСФЗ (IFRS) 2 таким чином, щоб виплати на основі
акцій, коли організація здійснює розрахунки за операціями з виплатами на основі акцій на нетто- 
основі, були класифіковані повністю як виплати з розрахунками дольовими інструментами, за 
умови, що виплати на основі акцій були класифіковані як виплати з розрахунками дольовими 
інструментами, якби вони не включали елементи розрахунку на нетто-основі.
- Облік зміни умов операцій за виплатами на основі акцій з розрахунків грошовими коштами на 

розрахунки дольовими інструментами.
До прийняття цих поправок МСФЗ (IFRS) 2 не розглядає окремо ситуації, коли виплати на 

основі акцій з розрахунками, грошовими коштами змінюються на виплати на основі акцій з 
розрахунками дольовими інструментами в зв'язку з модифікацією умов та строків. Вносяться 
нижченаведені поправки:
- при таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов'язання, визнаного щодо 
виплат на основі акцій з розрахунками, грошовими коштами, і зізнаються виплати на основі 
акцій з розрахунками дольовими інструментами за справедливою вартістю на дату модифікації в
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розмірі послуг, які були надані до дати модифікації;
- різниця між балансовою вартістю зобов'язання на дату модифікації і сумою, визнаної у власний 
капітал на ту ж дату, визнається негайно у звіті про прибутки та збитки.

Поправки набирають чинності в річних періодах, що починаються з 1 січня 2018 року або після 
цієї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки застосовуються перспективно. Тим 
не менш, ретроспективне застосування також допускається, якщо організація має всю необхідну 
інформацію на більш ранню дату і їй не потрібно застосування інформації про минулі події, що 
з'явилася пізніше.
9) «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованою організацією або 
спільним підприємством» (поправки до МСФЗ (IFRS) 10/ МСФЗ (IAS) 28) -  дата застосування не 
визначена.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 внесена, щоб врегулювати протиріччя між 
стандартами. Поправка вимагає, щоб в угоді з участю асоційованої організації або спільного 
підприємства розмір визнаного прибутку або збитку залежав від того, чи є активи, що 
продаються або вносяться бізнесом.

МСФЗ (IAS) 28 (2011) зараз вимагає, щоб прибуток або збиток, що виникають у результаті угод 
між організацією та її асоційованою організацією або спільним підприємством, визнавалися у 
фінансовій звітності організації тільки в межах часток участі, наявних у не пов'язаних з нею 
інвесторів у зазначеній асоційованій організації або спільному підприємстві. При цьому МСФЗ 
(IFRS) 10 вимагає повного визнання прибутку або збитку, якщо материнська компанія втрачає 
контроль над дочірньою організацією.

Згідно з поправками прибуток або збиток повинні бути повністю визнані під час втрати 
контролю над бізнесом, незалежно від того, виділено бізнес в окрему компанію чи ні. У той же 
час прибуток або збиток, що виникли у внаслідок продажу або внеску дочірньої організації, що 
не представляє собою бізнес згідно з визначенням МСФЗ
(IFRS) З, асоційованої організації або спільному підприємству, повинні визнаватися лише в 
межах часток участі, наявних у не пов'язаних з нею інвесторів у зазначеній асоційованої 
організації або спільному підприємстві.

Строк набрання чинності відкладено до завершення проекту дослідження щодо методу пайової 
участі. При цьому допускається дострокове застосування.

Товариство не застосовувало ці стандарти та поправки до початку їх обов’язкового 
застосування.

Основні засоби.
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 

і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає 
вартість заміни частин об’єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових 
будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни 
значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні 
компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного 
використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, 
витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об’єктів 
основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання.

Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації по 
будівлях і збитків від зменшення корисності, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка 
здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива 
вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що 
входить до складу капіталу, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості 
цього ж активу, та виникла, внаслідок попередньої переоцінки і визнана раніше в звіті про 
прибутки та збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки 
та збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком тієї його 
частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по активу, раніше визнану у складі 
фонду переоцінки.
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Товариство застосовує метод обліку, згідно з яким приріст вартості від переоцінки 
переноситься до складу нерозподіленого прибутку, по мірі використання активу. Як 
альтернатива перенесення суми приросту вартості від переоцінки в нерозподілений прибуток 
може здійснюватися в момент вибуття активу.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і 
амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорік переводиться з фонду 
переоцінки активів в нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату 
переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, а потім 
чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. При вибутті активу фонд переоцінки, 
що відноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.

Амортизація розраховується лінійним методом протягом строку корисної експлуатації активів з 
урахуванням ліквідаційної вартості.

Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за 

первісною вартістю.
Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності (в разі 
їх наявності).

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається за кожним об’єктом окремо в 
період обліку на баланс.

Запаси.
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час 

доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Собівартість запасів Товариство визначає за формулою -  "перше надходження -  перший 

видаток" (ФІФО).

Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції відображають в обліку та звітності відповідно до вимог МСФЗ.
Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі за собівартістю 

придбання.
Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (ІAS) 39, класифікуються відповідно як 

фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки у прибутку чи збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що 
утримуються до погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні 
інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство 
класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі 
інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на 
безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції. □

Всі операції з придбання або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в 
строк, встановлений законодавством або правилами, встановленими контрактом (угодою) 
визнаються на дату укладання контракту, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе 
зобов'язання купити або продати актив.

Дебіторська та кредиторська заборгованість.
Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є вірогідність отримання 

майбутніх економічних вигід та може достовірно визначена її сума.
Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування коефіцієнтів 

сумнівності.
Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяються на короткострокову та 

довгострокову залежно від строку погашення.
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Поточною заборгованістю рахується заборгованість, яка виникає в ході нормального 
операційного циклу та буде погашено протягом 12 місяців після дати балансу.

Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

Забезпечення.
Забезпечення визнається Товариством, якщо:

- Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для 
виконання зобов’язання;
- можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

Забезпечення використовується Товариством лише для тих видатків, для яких це забезпечення 
було створено з самого початку.

Доходи та витрати.
Доходи -  це збільшення економічних вигод, які виникають в ході звичайної діяльності та 

визнаються під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу. Дохід від реалізації продукції визнається на основі принципу нарахування та 
тоді коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і 
контроль над активами і відповідає критеріям визнання відповідно до МСБО 18 «Дохід».

Витрати звітного періоду визнаються або зменшенням активів, або збільшенням зобов’язань, 
що приводить до зменшення власного капіталу.

Для визначення виробничої собівартості продукції загальновиробничі витрати діляться на:
- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання;
- загальновиробничі витрати загальнозаводського призначення.

Базою розподілу загальновиробничих витрат визнавати на кожний об’єкт витрат -  усі прямі 
витрати або заробітну плату робітників, задіяних на виробництві.

Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточний прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, 

розрахований у відповідності з діючим законодавством України з використання нормативної 
ставки у звітному періоді -18 %.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань 
відносно всіх тимчасових різниць, які виникають між податковою базою активів і пасивів і їх 
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Операції з пов’язаними сторонами.
Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» пов’язаними 

вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на 
операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов’язаними 
сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише юридична форма.

Згідно до П.17 МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Товариство розкриває 
інформацію про компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною 
сумою, а також для кожної із наведених далі категорій:
- короткострокові виплати працівникам;
- виплати по закінченню трудової діяльності;
- інші довгострокові виплати;
- иплати при звільненні;
- платіж на основі виплат.

Компенсації провідному управлінському персоналу у 2017 році склали короткострокові 
виплати у сумі 7035 тис.грн.

Виплат при звільненні, виплат по закінченні трудової діяльності не було, інших 
довгострокових виплат не було, виплат на основі акцій не було.
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Інформація за сегментами.
Обліковою політикою Товариства та відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сепменти» 

передбачено:
- господарський сегмент включає передачу та постачання електроенергії;
- географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який виділяється за територіальним 
місцем збуту продукції.

пріоритетним сегментом визнається господарський сегмент.

Ризики.
Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість, 

дебіторську заборгованість, грошові кошти.
Основні ризики включають кредитний ризик, валютний ризик та ризик ліквідності.
Кредитний ризик.
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції 

з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість 
підлягає постійному моніторингу.

Ризик ліквідності.
Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами.

Події після дати балансу.
При складанні фінансової звітності Товариство бере до уваги події, що відбулися після звітної 

дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 «Події після звітної дати».

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення.
У процесі застосування облікової політики керівництвом підприємства, крім облікових оцінок, 

були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, які визнані у фінансовій 
звітності. Такі судження зокрема включають:
- судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ;
- судження щодо основних засобів;
- судження щодо запасів;
- судження щодо відстрочених податків;
- судження щодо дебіторської заборгованості;
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів;
- судження щодо податків;
- інші судження.

Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися у звітному році.

У балансі Товариства нематеріальні активи відображені по 
первісній вартості і складаються з прав на програмні забезпечення. Амортизація нараховується 
прямолінійним методом.
Первісна вартість на початок року складає в сумі 13 919 тис.грн.
Накопичена амортизація на початок року 9 512 тис.грн.
Первісна вартість на кінець року склала в сумі 19 131 тис.грн.
Накопичена амортизація на кінець року 13 054 тис.грн.

В балансі Товариства основні засоби відображені по справедливій вартості та за поточний рік з 
ними відбулися такі зміни:

Найменування показників □ Облікові групи
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□ Будівлі та споруди (103) □ Машини та обладнання (104) □ Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 
(106)□ Транспортні засоби (105)ПІнші основні засоби (109)□ Бібліотечні фонди (111)ПМНМА 
(112) □ Всього 
На 01.01.2017 р.
Первісна вартість□ 844066 П426115 □ 53373 □ 55075 □ 101 □ 516 □ 52681 □ 1431927 
Накопичена амортизаціяП439134П126011П34914П36133П0П516П52681П689389 
Залишкова вартість □ 404932 □ З00104□ 18459 □ 18942 □ 101 □ О □ О □ 742538 
Дооцінка
Первісна вартістьПОПОПОПОПОПОПОПО 
Надходження за період
Первісна вартістьП35199П69139П 13659П3502П0П21 □ 15539П137059
Інше надходження за період
Первісна вартість□ ОПОПОПОПОПОПОПО
Накопичена амортизація ПОПОПОПОПОПОПОПО
Залишкова вартістьПОПОПОПОПОПОПОПО
Вибуття за період
Первісна вартістьП80П56П74ПІ25П 0П1П264П600 
Накопичена амортизаціяП80П5бП70П125П0 П1П264П596 
Залишкова вартістьП0П0П4П0П0 ПО П0П4 
Інше вибуття за період 
Первісна вартістьП ОПОПОПОПОПОПОПО 
Накопичена амортизаціяП ОПОПОПОПОПОПОПО 
Залишкова вартістьПОПОПОПОПОПОПОПО 
Амортизація
Нарахування амортизаціїП20613П13870П5532П3928П0 П21ПІ5539П59503 
На 31.12.2017 р.
Первісна вартістьП879185П495198П66958П58452П10ІП536П67956П 1568386 
Накопичена амортизаціяП459667П139825П40376П39936П0П536П67956П748296 
Залишкова вартістьП419518П355373П26582П18516П101П0П0П820090

Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу 
ФІФО. Балансова вартість запасів на кінець 2017 року складає 16 650 тис.грн., на кінець 2016 
року складала 12 194 тис.грн., у тому числі (тис.грн.):

31.12.2016 р. 31.12

Сировина і матеріали 4966 7749
Паливо 4951 6560
Запасні частини 2246 2275
Малоцінні та швидкозношувані предмети 15 42
Тара
Товари 16 24

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість. 
Товариство визнає торговельну заборгованість в момент переходу права власності на товар, 

коли підприємство передало покупцеві істотні ризики і винагороди, пов'язані з власністю на 
товар, за підприємством не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка зазвичай пов'язана з володінням, ні ефективний контроль за проданими товарами.

Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість, яка буде погашена у строк, 
що перевищує дванадцять місяців із дати балансу, у тому числі(тис.грн.):

31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
Заборгованість за видані позики
робітникам підприємства 225 63
Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти 
місяців із дати балансу складає 295 270 тис.грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи,
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послуги; 139 975 тис.грн.

Склад поточної дебіторської заборгованості 
(тис.грн.):

31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 
розрахункам з іноземними підприємствами
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 121 119 139 975
розрахункам з підприємствами України

Фінансова дебіторська заборгованість:
- за виданими авансами 23 045 95 423

- по розрахункам з бюджетом:
- зПДВ 5
- з податку на прибуток 4026 6
- держмито
- пільги та субсидії 48623 59106
- плата за землю 168 158 
- ПДФО 5 4
- виплати постраждалим внаслідок

Чорнобильської катастрофи та інша 6
33

- інша поточна дебіторська заборгованість 13 487 565

Аналіз якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої 
дебіторської заборгованості наведено такими показниками (тис.грн.):

31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
1 .Заборгованість, за строками непогашення 
до 12 місяців, по розрахунками

з клієнтами:
- України 205 008 289 375

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся дебіторська заборгованість 
підлягає відшкодовуванню.

Кредиторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2017 р. Товариство має кредиторську заборгованість перед ДП 

«Енергоринок» за електроенергію по довгостроковим зобов’язанням в сумі 41 631 тис.грн. та 
поточну заборгованість по довгостроковим фінансовим зобов’язанням в сумі 57 392 тис.грн. 
Товариство не має кредиторської заборгованості по довгостроковим фінансовим зобов’язанням 
та поточної заборгованості по фінансовим зобов’язанням ( кредитів банків).

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2017 р. складає 397 728 тис. 
грн., на 31 грудня 2016 р. складає 293 655 тис. грн., у тому числі:
□ 3 1 .12.2016p.D 31.12.2017р.
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями□ 58 074D57 392 
поточна заборгованість за товари, роботи, послугиП 15 978D11 947 
по розрахункам з бюджетом □ 23 013 □ 22 234
по розрахункам зі страх)^ання D3 704D5218
по розрахункам з оплати праці □ 12 020D17 834
по розрахункам з одержаних авансів □ 146 726 □ 230 255
по розрахункам з учасниками по дивідендам D413D406 
інші поточні зобов’язання D33 727D52 442

20і7 'р . 00130694



Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, 
роботи, послуги та одержаних авансів у сумі 242 202 тис.грн. на 31.12.2017 р., у сумі 162 704 
тис.грн. на 31.12.2016 р.

Відстрочені податкові зобов’язання та активи.
□2017р. тис.грн.
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року ПО 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року □ 2554 
Використано відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку на 
прибуток □ О
Використано відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на 
прибуток □ - 699
Використано відстрочених податкових зобов’язань на збільшення резерву переоцінки 
пенсійних та довгострокових соціальних зобов’язань за рахунок іншого капіталу в дооцінках
□ О
Використано відстрочених податкових зобов’язань на списання дооціненного основного засобу
за рахунок дооцінки основних засобів □ О
Відстрочені податкові зобов’язання: на кінець звітного року □ О
Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року □ 1 855

Розрахунок податку на прибуток здійснювався згідно з міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку.

Інформація за сегментами.
Основним і пріоритетним видом діяльності Товариства є передача та постачання 

електроенергії. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять З 410 750 тис. грн. або 92,3 % від 
загальної суми отриманих доходів. Тобто всі фінансові результати формуються за одним 
операційним сегментом і представлені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід).

Інші доходи формуються за рахунок іншої операційної діяльності. Ці доходи є несуттєвими для 
Товариства, і розкриття інформації за цим сегментом не є доречним.

Оскільки Товариство реалізує тільки електроенергію, деталізація за видами продукції не 
здійснюється, оскільки така інформація не надається органам, відповідальним за прийняття 
управлінських рішень.

Географічні сегменти представляють формування виручки Товариства від передачі та 
постачання електроенергії на території України (Вінницька область):
Регіон □ 2016р. □ 2017р.
Регіони України (Вінницька область)02 375 623 тис. грн.03 410 750 тис. грн.
Регіони за кордономПОПО
ВсьогоП2 375 623 тис. грн.ПЗ 410 750 тис. грн.

Основні виробничі потужності Товариства знаходяться в місті Вінниця та Вінницькій області.
В кожному районному центрі Вінницької області Товариство має відокремлені структурні 
підрозділи, які отримують дохід від передачі та постачання електроенергії. Тому доходи та 
активи за виробничим сегментом відносяться в основному до одного географічного регіону - 
Вінницька область.

Забезпечення, умовні зобов’язання, умовні активи.

Станом на 31.12.2017 року були створені наступні забезпечення:
- під невикористані відпустки у сумі 28 729 тис.грн.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма 2.
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Згідно вимогам МСБО 18 «Дохід», на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов;
- підприємство передало покупцеві істотні ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- за підприємством не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 
зазвичай пов'язана з володінням, ні ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що підприємству поступлять економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були, або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг ( виконаних робіт) визнається в тому періоді, в якому надаються
послуги, виконуються роботи за датою складання акта або іншого документа, який підтверджує 
обсяг виконаних послуг (робіт).

Аналіз доходів по категоріях 
□2017р. тис.грн.
Дохід від реалізації електроенергії□ З 330 414 
Дохід від реалізації реактивної електроенергіїПЗЗ 045 
Дохід від транзиту електроенергії^47 291 
Всього 03 410 750

У статті «Собівартість реалізованої продукції» - витрати сформовані і містять фактичні прямі 
виробничі витрати та загальновиробничі витрати.

Згідно МСБО 1 в звіті доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям. 
Витрати визнаються на основі зв’язку між понесеними витратами і одержаним доходом від 
конкретних статей.
Склад інших операційних доходів та витрат за 2017 рік наведено в наступних таблицях;

Інші операційні доходи 
□2017р.тис.грн.
Операційна оренда активів□ 23 576 
Операційна курсова різниця □ 1 107 
Реалізація оборотних активів□ З 287 
Штрафи, пені, неустойки □ 2 866
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення□ 1 842 
Дохід від цільового фінансування □ О
Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) □ 49 019 
ВсьогоП81 697

Інші операційні витрати 
□2017р.тис. грн.
Операційна оренда активів □ З 492 
Операційна курсова різниця □ 70 
Реалізація оборотних активів □ 1 725 
Штрафи, пені, неустойки□ 1 085
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення^ 2 586 
Резерв сумнівних боргів □ 8 637
Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) □ 21 134 
Всього □ 38 729

У статті «Адміністративні витрати» - відображено загальногосподарські витрати, пов’язані з 
управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно- 
управлінського персоналу - на заробітну плату, на їх службові відрядження, на утримання 
основних засобів, охорону, юридичні, аудиторські послуги та інші).

Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи;
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Інші фінансові доходи 
□2017р.тис. грн.
Відсотки банку по депозиту □ 478 
Всього □ 478

Стаття «Фінансові витрати» містить витрати:
Фінансові витрати
□ 2017р.тис. грн.
Відсотки банку по кредитуй 63
Ефект дисконту по довгострокових зобов’язаннях^ 16 654 
Всьогойїб 717

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог МСБО 12 «Податки 
на прибуток».
Витрати по податку на прибуток включають:
□2017р.тис. грн.
Податок на прибуток -  поточний □ 65 071
Використано відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток D699 
Використано відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток□ О 
Витрати з податку на прибуток за рік: □ 65 770

Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового законодавства зі ставкою 
18%.

Звіт про рух грошових коштів згідно МСБО 7 та передбачає визначення грошових 
коштів прямим методом форма З.

Звіт про рух грошових коштів складений та передбачає визначення руху грошових 
коштів за прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських 
рахунках до запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим 
терміном розміщення не більше трьох місяців.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності».
-У статті “Інші надходження” відображено надходження грошових коштів:
□2017 р.тис. грн. 
фінансова допомога G60 969 
помилкові надходження □ 34 715 
інші надходження □ 352 
Всього □ 96 036

-У статті « Інші витрачання» відображені:
□ 2017 р. тис. грн.
перерахування утримань з робітників стягнень на користь держави, комунальних установ □ З 374 
витрати на добровільне медичне страхування робітників□ 10 360 
сплата утримань та нарахувань первинній професійній спілці □ 1 189 
фінансова допомогаП 63 789
сплата господарських витрат та витрат на відрядження □ З 986 
повернення помилкових надходжень □ 34 692 
інші витрачання □ З 987 
ВсьогоП 113 403

Чистий рух грошових коштів за звітний період
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- у  статті «Залишок коштів на кінець року» відображено:

грошові кошти у касі 8 тис.грн.
Залишок коштів на поточних рахунках у сумі 150 108 тис.грн.

Звіт про власний капітал - форма 4.

В примітках до звіту розкривається інформація про призначення і використання кожного 
елементу власного капіталу.

Станом на 31 грудня 2017 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, 
що знаходяться в обігу простих акцій становить З 097 366 акцій з номінальною вартістю 10,00 
гривень за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос 
при голосуванні.

Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 958 782 тис.грн., у тому 
числі:
Статутний капітал -  ЗО 974 тис.грн.
Капітал у дооцінках -  234 882 тис.грн., який складається з :
- резерву переоцінки основних засобів -  234 882 тис.грн.
Резервний капітал - 5 142 тис.грн.
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 589 115 тис.грн.
На кінець звітного періоду він збільшився на суму амортизації резерву переоцінки основних 
фондів у розмірі 12 940 тис.грн.

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій ПАТ «Вінницяобленерго»:
№ п/п □ Найменування юридичної (фізичної) особи □ Код за ЄДРПОУ □Місцезнахо-дженняПКількі 
акцій □ Від загальної кількості акцій □ Вид акцій
1 □ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-ШСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ"й31443937й91021, квартал Гайового, б. 35 А, м. Луганськ, Луганська обл.П 1 548 
683 □ 50%□ проста, бездоку-ментарна іменна
2D GARENSIA ENTERPRISES LIMITED DHE 251633 DNafpliou, 6. 15, оф. 2nd Floor, Limassol, 3025 
145 □ 22,44% D проста, бездоку-ментарна іменна
3D ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-ШСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (Закритий не диверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД AKЦIЙ")D34486135D01030, w 
Київ, вул. Б.Хмельни-цького, б. 19-21D774 330□24,99%Dпроста, бездоку-ментарна іменна
4 ПІнші (менше 5% в CФ)D-D-D79 208D2,57%Dпроста, бездоку-ментарна іменна 
DBcboroD-D-D3 097 366D100%D-

Генеральний директор А.Л. Поліщук

Головний бухгалтер А.М. Зінюк
д/н
д/н
д/н
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство 3 обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
компанія "Аваль"

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної 
особи)

32440628

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

вул. Рекордна, буд.11, кв. 9, м. Запоріжжя, 69032, Україна

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України

№ 3167 28.03.2003

5 Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

д/н, д/н д/н, д/н

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

№0552 29.10.2015

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.12.2017

8 Думка аудитора із застереженням
9 Пояснювальний параграф (у разі наявності)

"На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого 
звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»)."
10 Номер та дата договору на проведення аудиту № 2 15.02.2018
11 Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2018-26.03.2018
12 Дата аудиторського висновку (звіту) 26.03.2018
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
150000,00

14 Текст аудиторського висновку (звіту)

“ Аудиторська компанія 
«Аваль» 

товариство з обмеженою 
відповідальністю 

свідоцтво “Про внесення до реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності” № 3 167 
видане Аудиторською палатою України

28.03.03 р. рішення за № 121

“ Аудиторская компания 
«Аваль» 

общество с ограниченной 
ответственностью 

свидетельство «о внесении в реестр 
субъектов аудиторской деятельностго) № 3167 
выдано Аудиторской палатой Украины

28.03.03 г. Решение № 121

69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна 6.11, кв.9 • тел. (0612) 84-90-84 факс (0612) 84-90-84: аис1іІ_ dit@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
станом на 3 1 грудня 2017 року.

Адресат:
Звіт незалежного аудитора призначається: 
Власникам цінних паперів

20 і 7 р. 00130694

mailto:dit@ukr.net


Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія 
«АВАЛЬ» проведено аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 00130694 (далі -Товариство) яка включає:
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 року,
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік,
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік,
- Консолідований звіт про власний капітал за 2017 рік,
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого 
звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

2. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

1. На балансі Товариства протягом тривалого періоду (23 роки) обліковуються фінансові активи у сумі 1008,8 тис. 
грн. та які відповідно до МСБО (IAS) 37 та МСФЗ (IFRS) 9 повинні визнаватися за справедливою вартістю .

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ» та етичними вимогами,застосованими в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до вимог. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням.

3. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту -  це питання, які на наше професійне судження були найбільш значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окрему думку щодо кожного з питань.

Зокрема, нами сформовано перелік ключових питань аудиту(до наведеного далі переліку не включене питання, 
яке призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведено у відповідному розділу цього звіту).

Відповідно до МСФЗ ((IAS) 16 «Основні засоби» суб’єкт господарювання має обирати своєю обліковою 
політикою, яким чином оцінюються основні засоби після визнання ,або модель собівартості, або модель переоцінки 
, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою 
регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості.
Товариство більше трьох років не визначає справедливу вартість основних засобів.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок 
шахрайства або помилки

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосується 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідацію компанії чи припинити
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діяльність, або не має інших альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, який включає нашу думку. Обгрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що аудит ,проведений відповідно до MCA, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог MCA, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 
заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими.

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його користь для 
інтересів громадськості.

6.ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про емітента:

ПоказникиП Інформація
Повне найменування йПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Скорочена назва □ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУй00130694 
МісцезнаходженняП21050, М. Вінниця, вул. Магістратська, буд.2 
Дата державної реєстрації ^20.07.2004 р.
Остання дата внесення змін до установчих документівО 11.05.2017 р.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назваПТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

Ідентифікаційний код юридичної особиП32440628
Юридична адресаПУкраїна,69032 м. Запоріжжя, вул. Рекордна,11/9
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги□ Свідоцтво №3167 від 28.03.2003 р.
Рішенням Аудиторської палати України від 21.12.2017 року №353/3 продовжено до 21.12.2022 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку□ Свідоцтво П 000418
Реєстраційний номер №428
Строк дії свідоцтва до 21. 12.2022 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері фінансових послугП Свідоцтво №0111 відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від
01.03.2018 р. №313 строк дії Свідоцтва продовжено до 21.12.2022 р.
Керівник ППедак Сергій Володимирович
Сертифікат аудитора серія А №006917, термін дії до 26.04.2022 року 
Контактний телефонй284-90-84
Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2017 рікПДоговір № 2 від 15.02.18р.
Дата початку проведення аудиту □ 19.02.2018 р.
Дата закінчення проведення аудитуП26.03.2018 р.

«26» березня 2018 року
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Педак Валентина Федотівна 
(Сертифікат аудитора серії А №005557, термін дії до 30.10.2018 року та сертифікат аудитора банків №0059, термін 
дії до 01.01.2020 року).

Директор ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» Педак С.В.
д/н
д/н
д/н

2017 р. 00130694


