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виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про:
1. Результати фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Вінницяобленерго» у 2018 році
Шановні акціонери та представники акціонерів! Дозвольте привітати Вас 

на чергових загальних зборах акціонерів Товариства!
В межах виділеного часу я прозвітую Вам про роботу виконавчого органу 

Товариства, яким є Дирекція, та про результати фінансово-господарської 
діяльності акціонерного товариства у 2018 році.

В минулому році, акціонерним товариством здійснювалась основна 
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами на території Вінницької області та постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом. Виконувались додаткові роботи 
та послуги в тому числі: розробка технічних умов та погодження проектної 
документації; підключення споживачів; надання інформаційних послуг 
постачальникам електроенергії за перегульованим тарифом; позачергова 
технічна перевірка правильності роботи засобів обліку; проектні роботи та 
інше.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2018 рік склав З млрд. 814 млн. 
888 тис. грн., в порівнянні з 2017 роком він збільшився на 404 млн. 138 тис. грн.

Загальні витрати за 2018 рік склали З млрд. 867 млн. 971 тис. грн., 
в порівнянні з 2017 роком вони збільшились на 533 млн. 597 тис. грн.

В результаті діяльності Товариства, чистий прибуток за 2018 рік 
зменшився на 212 млн. 736 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком, та склав 81 млн. 
403 тис. грн.

Товариство у своїй діяльності забезпечує стабільну оплату реалізованої 
електричної енергії в повному обсязі, повертає борги за спожиту 
електроенергію та не допускає накопичення нової заборгованості перед 
Державним Підприємством «Енергоринок», утримує на нормативному рівні 
втрати електричної енергії в мережах при передачі її споживачам, а також 
виконує в повному обсязі ремонт технологічного обладнання електромереж.

Розрахунки за куповану електроенергію по поточним зобов’язанням у 2018 
році становлять 97%.

Оплата електроенергії по власним споживачам склала 4 млрд. 435 млн. 
79 тис. грн., що становить 99,3%. В побутовому секторі за минулий рік 
збільшено збір коштів в порівнянні з 2017 роком на 239 млн. грн.

Одним з головних досягнень минулого року, є збереження не тільки 
стабільності роботи, а й забезпечення прибуткової діяльності підприємства. 
Дирекції довелось працювати в доволі складних умовах, які в значній мірі 
залежали від непростої економічної ситуації в енергетичній галузі, та й у 
державі в цілому.

Інвестиційну програму ПАТ «Вінницяобленерго» на 2018 рік схвалено на 
загальну суму 225 млн. 907 тис. грн. та профінансовано на 104,3%. Всі заходи



закрито актами виконаних робіт та введено в експлуатацію, згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Для покращення технічного стану електромереж, в минулому році 
повністю виконано заплановані ремонти та проведено розчистку трас на 
повітряних лініях 0,4-110 кВ. Загальні витрати на ремонт основних засобів 
склали 69 млн. 161 тис. грн., що становить 103% проти розрахункової суми 
ремонтів за структурою тарифу.

З метою профілактики виробничого травматизму, поліпшення стану 
охорони праці та роботи з персоналом, попередження електротравматизму серед 
населення, у ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечено функціонування Системи 
управління охороною праці. Виконана ціла низка заходів з покращення стану 
охорони праці та профілактики виробничого травматизму і травматизму серед 
населення. Але на жаль, в минулому році стався 1 смертельний нещасний 
випадок пов’язаний з виробництвом, та один нещасний випадок серед населення 
із смертельним наслідком.

Соціальна політика ПАТ «Вінницяобленерго» на протязі 2018 року була 
спрямована на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, вирішення 
найбільш гострих соціально-економічних проблем працівників Товариства.

З метою організації на належному рівні роботи в структурних одиницях, 
підвищення ділового та кваліфікаційного рівня керівників і спеціалістів у 
минулому році провідними фахівцями Товариства проведено короткострокові 
навчальні семінари для працівників технічних, енергозбутових, кадрових, 
економічних служб, тощо.

Для забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного 
середовища в Товаристві затверджено політику у сфері якості та екології, цілі 
та програму реалізації цілей в області екологічного менеджменту та 
менеджменту якості, розроблено перелік екологічних аспектів.

За рахунок коштів профспілкового комітету, на курортах та базах 
відпочинку оздоровлено значну кількість працівників Товариства, а також 
членів їх сімей, також було організовано поїздки «вихіднго дня».

З метою пропаганди здорового способу життя, поліпшення спортивно- 
масової роботи, в минулому році проведено турніри з мініфутболу, волейболу. 
Команда Товариства взяла участь в Чемпіонаті ТО «Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Україна» з волейболу серед трудящих 
промислової сфери, транспорту та соціально-побутової сфери з 02 по 
05.09.2018 року в с.Коблеве Миколаївської області, де здобули срібні медалі.

Підсумовуючи результати фінансово-господарської діяльності Товариства, 
варто зазначити, що минулий рік був досить напруженим. Не зважаючи на 
рецесію в українській економіці і проблеми енергетичної галузі. Дирекція 
змогла успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності, зберегти 
стабільність роботи підприємства, забезпечити прибуткову діяльність 
Товариства та завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської 
діяльності, закінчити 2018 рік з позитивними результатами.



2. Визначення основних напрямків діяльності 
ПАТ «Вінницяобленерго» у 2019 році

Шановні акціонери, коротко проінформую Вас про умови, в яких 
здійснюється діяльність Товариства і зупинюсь на основних напрямках 
розвитку ПАТ «Вінницяобленерго» у 2019 році.

В поточному році фінансово-економічні умови, в яких доводиться 
працювати Товариству не менш складні, ніж були в минулому.

Продовжують діяти інфляційні процеси, що знаходять своє вираження у 
рості цін на матеріали, обладнання та енергетичні ресурси. Затверджено 
жорсткі тарифи на розподіл електроенергії, що з урахуванням росту цін, 
зменшує наші можливості в надходженні реальних коштів, в той час, коли 
потреби в них зростають. Зокрема, вкрай важливо в повному обсязі 
здійснювати оплату планових платежів поточного споживання, а також 
забезпечити коштами виконання графіку погашення реструктуризованої 
заборгованості перед ДП «Енергоринок». Все це вимагає від Дирекції 
прийняття більш зважених і рішучих дій, перш за все, в напрямку проведення 
заходів з покращення фінансово-економічної діяльності, направлених на 
жорстку економію матеріальних ресурсів та грошових коштів.

З початку року відбулось відокремлення діяльності з передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання 
електричної енергії. Проте, основними завданнями при відокремленні видів 
діяльності залишається забезпечення надійності та безперебійності 
енергопостачання.

Для покращення якості обслуговування споживачів електроенергії ми 
впровадили в промислову експлуатацію нове білінгове забезпечення 8АР І8-и.

Проект інвестиційної програми ПАТ «Вінницяобленерго» на 2019 рік 
сформовано на загальну суму 179 млн. 726 тис. грн. Згідно з інвестиційною 
програмою основним напрямком інвестиційних витрат є відновлення і 
реконструкція електричних мереж 0,4-110 кВ. Крім того, планується 
удосконалення обліку споживання електроенергії, розвиток і модернізація 
систем зв’язку та інформаційних технологій, забезпечення підрозділів 
Товариства спецтехнікою і автотранспортом.

Всі заходи включені до ІП-2019 пройшли відкрите обговорення, погоджені 
інспекцією Держенергонагляду, Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості, та знаходяться на погодженні в НКРЕКП.

Станом на сьогоднішній день питання схвалення інвестиційної програми 
ПАТ «Вінницяобленерго» на 2019 рік не винесено на засідання НКРЕКП. 
Фінансування заходів інвестиційної програми, відповідно до укладених 
договорів, заплановано розпочати одразу після схвалення ІП-2019.

Впровадження запланованих заходів інвестиційної програми та виконання 
ремонтів електромереж в повному обсязі, дозволить забезпечити споживачів 
більш надійним постачанням електричної енергії, підвищити її якість і знизити 
технологічні втрати електроенергії.

В питаннях охорони праці, на 2019 рік поставлені завдання з подальшого



удосконалення функціонування Системи менеджменту професійної безпеки 
персоналу на основі міжнародних стандартів; забезпечення персоналу 
сучасними засобами захисту, спецодягом та спецвзуттям; підняття рівня 
оперативної та виробничої дисципліни персоналу шляхом проведення 
навчання, нарад, оперативного контролю, вжиття жорстких заходів впливу до 
порушників; виконання заходів з профілактики виробничого травматизму та 
інше.

В питаннях кадрової роботи та соціальних заходів. Дирекція буде 
продовжувати дотримуватись напрацьованих методів роботи з кадрами і 
вирішувати соціальні питання в тому числі підвищення матеріального 
забезпечення працівників Товариства в межах фінансових можливостей.

Головним завданням залишається подальше впровадження економії 
фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, шляхом вдосконалення методів 
планування, суворе дотримання доведеного бюджету витрат, забезпечення 
своєчасної виплати заробітної плати, поглиблення економічного аналізу 
діяльності з метою виявлення резервів витрат. В поточній роботі необхідно 
концентрувати увагу на забезпеченні отримання прибутку не нижче 
запланованого рівня.

В кінці доповіді хочу завірити акціонерів, що працюючий в Товаристві 
трудовий колектив спроможний виконувати свої обов’язки на високому рівні. 
Він здатний подолати всі прояви негативних факторів у виробничо- 
господарській діяльності, а посадові особи виконавчого органу зі своєї сторони 
забезпечать необхідну організацію керівництва для виконання поставлених 
завдань та основних напрямків розвитку Товариства в 2019 році.


