
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 
щодо АК “Харківобленерго», яке підлягає приватизації 

 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 
громадських слухань щодо акціонерної компанії «Харківобленерго», яке 

підлягає приватизації. 
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції 

від громадськості за поштовою адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 
18/9 або електронною - tsap@spfu.gov.ua 

Пропозиції повинні містити прізвище, ім‘я та по батькові, місце 
проживання та обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. 

Пропозиції, подані після встановленого строку проведення 

громадських слухань, залишаються без розгляду.  
  

  
Інформація про АК «Харківобленерго», яке підлягає приватизації 

  

1. Повне та (за 

наявності) скорочене 
найменування 

підприємства 

 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

2. Місцезнаходження 
підприємства, 
телефон, факс, 

            П. І. Б. 
керівника  

 61037, м. Харків, Комінтернівський р-н, вулиця 
Плеханівська, буд. 149; 

керівник: голова правління Кирик Сергій 

Васильович, 
в.о. голови правління Яворський Володимир 

Георгійович 

тел. 057-740-15-12, факс 731-24-86 

3. Галузь, до якої 
належить 

підприємство 

 Енергетика 

4. Форма власності 
  

 Організаційно – правовова форма: Акціонерне 
товариство 

5. Пакет акцій, що 
залишається у 

державній власності 

 65,001 

6. Основний вид 
(види) діяльності 

 35.13 Розподілення електроенергії; 

 35.14. Торгівля електроенергією 

7. Основні види 
продукції, послуг;  

частка в загальному 
обсязі виробництва 

за останній рік 

Продукція/послуги Частка в обсязі 2014/І 
півріччя 2015 

1. Розподілення 
електроенергії 

  
85,2 %  

2. Торгівля 

електроенергією 

14,8 % 

8. Обсяги Продукція/послуги Обсяг, тис. грн. 



виробництва 
основної продукції, 

послуг за останні три 
роки 

2013 2014 
І півріччя 
2015 

1. Розподілення 

електроенергії 

  

689 
805 

  

640 
675  

  

312 980 

2. Торгівля 
електроенергією 

  
119 

217 

  
 111 

154 

  
545 551 

9. Площа земельної 

ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

Загальна площа земельних ділянок, що знаходяться 

у користуванні                  АК «Харківобленерго» - 
543,2977 га, у тому числі згідно з державними 

актами на право постійного користування –198,4712 
га та згідно з договорами оренди – 24,3254 га. 

10. Ступінь зносу 

основних фондів на 
дату останнього 
звітного періоду 

  

25 % 

11. 

Середньооблікова 
чисельність 

працюючих за 
останній звітний 
період, 

з них персонал 
основної діяльності, 

у тому числі 
робітники (осіб) 
 

  

6818 

  

  
6730 

  

  
4253      
  

12. Фінансові 

результати 
діяльності 

підприємства 

Активи (на кінець 

звітного періоду), 
тис. грн. 
 Чисті активи, тис. 

грн. 
Обсяги реалізації 

продукції/послуг,  
тис. грн. 

Частка експорту в 
обсягах реалізації. 

Дохід, тис. грн. 
Прибуток, тис. грн. 

  

за 2013 р.  

  

за 2014 р. 

  

за 1 півріччя 
2015 р. 

  
2 375 905 

  

  
2 666 775 

  

2 923 938 

2 007 125 2 247 455 2 380 993 

  

3 605 492 

  

  

3 893 720 

  

2 278 985 

 - - 

  
 - 

3 748 394 4 025 902 2 351 474  

28 547  30 232   139 433  

        



Рівень 
завантаженості 
виробничих 

потужностей, % 

 23,28  
(зимовий 
режимний день) 

  

21,86  
(зимовий 
режимний 

день) 

17,17  
(літній режимний 
день) 

13. Потенціал 
розширення 

виробництва 

У 2015 році розширення існуючих мереж не 
планується.  

  

14. Коротка 
історична довідка 

про підприємство з 
часу його 

виникнення 

Акціонерна компанія «Харківобленерго» (на момент 

створення – Державна  
акціонерна енергопостачальна компанія 

«Харківобленерго») була заснована на виконання 
наказу Президента України від 4 квітня 1995 року № 

282/95 на підставі  
наказу Міністерства енергетики України від 22 

серпня 1995 року № 163  
шляхом перетворення державного підприємства ВЕО 
«Харківенерго» та є його правонаступником.  

      Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 червня 2004 року   

№ 794 державний пакет акцій був переданий до 
статутного фонду  

НАК «Енергетична компанія України». На виконання 
постанови  

Кабінету Міністрів України від 18.02.2013 № 126 12 
квітня 2013 року вказаний  
пакет акцій був переданий Фондові державного 

майна України.  
    АК «Харківобленерго» є однією з найбільших 

енергорозподільчих компаній  
в Україні, яка забезпечує передачу та постачання 

електричної енергії  
високорозвиненому Харківському регіону. 

Розмір статутного капіталу: 64 135 190,00  грн. 
Номінальна вартість акцій: 0,25 грн. 
Склад акціонерів:  Держава в особі Фонду 

державного майна України (65,001 %), 

Компанії GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) 

(29,79 % ),  

Юридичні та фізичні особи (5,209). 

Статут затверджений загальними зборами акціонерів 
АК «Харківобленерго» від 05.03.2009 та 

зареєстрований 12.03.2009  

(реєстраційний номер 14801050021000465).  



15. Додаткова 
інформація про 
підприємство 

Основним постачальником  АК «Харківобленерго» є  
Державне підприємство “Енергоринок”. Обсяг 
закупівлі   електричної  енергії  від ДП 

«Енергоринок» в 2013 році складав 6 549 438  
тис.кВт/г, в  2014 році   

6 426 626 тис.кВт/г та за 8 місяців 2015 року 3 981 
453 тис.кВт/г  

Структура електроспоживання по групам споживачів 
наступна: 40% -  

населення, 14% - підприємства  житлово-
комунального господарства, 12% -  
промислові підприємства , 6% - бюджетні 

організації, 3% - сільгоспспоживачі  
та 25% - інші користувачі електричної енергії. 

Компанія обслуговує понад 1,2 млн. 
домогосподарств і близько 33 тисяч  

юридичних осіб, серед яких найбільшими 
споживачами є КП «Харківводоканал», КП  

«Харківські теплові мережі», КП  «Харківський  
метрополітен», КП «Міськелектротранссервіс»,  ДП 

завод «Електроважмаш»,  
ДП «Завод ім.Малишева», ПАТ «Турбоатом» та інші. 
Загальне електроспоживання  споживачів м. 

Харкова та Харківської  
області за 8 місяців 2015 року склало 3 975 349 тис 

кВт/г, в тому числі   
від  АК «Харківобленерго» 3 498 047 тис.кВт/г, або 

88 %  та від  
суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на 

здійснення реалізації  
електроенергії за нерегульованим тарифом   477 
302 тис. кВт/г, або 12 %.  

На сьогоднішній день постачання електричної 
енергії  споживачамм. Харкова та Харківської 

області  здійснюють  25 постачальників за  
нерегульованим тарифом.  Найбільші обсяги 

електропостачання за 8 місяців  
2015 року  у ПрАТ «Євроцемент груп-Україна»  

( 42 372 тис. кВт/г або 1,06 % від загального обсягу 
споживання по області), 

ТОВ «ЕНЕРГО Х»(98 501 тис.кВт/г або 2,46% від 

загального 

 обсягу споживання по області), ПАТ «ЕК «Барвінок»  

(52 791 тис.кВт/г або 1,32 % від загального обсягу 
споживання по області) 

 та ТОВ «Енергосервіс Плюс» (42 082 тис.кВт/г або 



1,05 %  
від загального обсягу споживання по області). 
 

 


