
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 

щодо публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго», 

яке підлягає приватизації 

  
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 

громадських слухань щодо, публічного акціонерного товариства 
«Миколаївобленерго»,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 ПАТ «Миколаївобленерго, яке підлягає 

приватизації 
  

  
  

1. Повне та (за 

наявності) 
скорочене 

найменування 
підприємства 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», 
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

2. Місцезнаходження 
підприємства, 

телефон, факс, П. І. 
Б. керівника  

 54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 
тел. (0512) 53-94-89, факс (0512) 53-92-46, 

Генеральний директор Сивак Олег Петрович 

3. Галузь, до якої 

належить 
підприємство 

 Електроенергетична 

4. Форма власності  Приватна, підприємство державного сектору економіки 

5. Пакет акцій, що 

залишається у 
державній власності 

 70% 

6. Основний вид 

(види) діяльності 

 35.13. Розподілення електроенергії 

 35.14. Торгівля електроенергією 

7. Основні види 
продукції, послуг; 

частка в загальному 

Продукція/послуги Частка в обсязі 

1. Передача 
електроенергії 

73%  
25% 



обсязі виробництва 
за останній рік 

2. Постачання 
електроенергії 

  

8. Обсяги 
виробництва 

основної продукції, 
послуг за останні 
три роки 

Продукція/послуги Обсяг, тис. грн. 

2013 рік 

1. Передача 
електроенергії 

308972 

2. Постачання 

електроенергії 

96517 

2014 рік 

1. Передача 
електроенергії 

273948 

2. Постачання 

електроенергії 

94678 

1 півріччя 2015 року 

1. Передача 
електроенергії 

141913 

2. Постачання 

електроенергії 

50561  

9. Площа земельної 
ділянки, включаючи 

орендовані ділянки 

22,6736 га (639 чинних договорів оренди земельних 
ділянок) 

10. Ступінь зносу 
основних фондів на 

дату останнього 
звітного періоду 

53% 

11.Середньооблікова 

чисельність 
працюючих за 
останній звітний 

період, з них 
персонал основної 

діяльності, у тому 
числі робітники 

3473 осіб 

3441 осіб 

2047 осіб 

12. Фінансові 

результати 
діяльності 

підприємства 

за 2013 р. 

  

за 2014 р. за 6 місяців 2015 

р. 



Активи (на кінець 
звітного періоду), 

тис. грн. 

998211 1034179 1092995 

Чисті активи, тис. 
грн. 

345131 357482 398827 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг,  
тис. грн. 

1411784 1535430 948073 

Частка експорту в 

обсягах реалізації. 
- - - 

Дохід, тис. грн. 1378616 1504822 928940 

Прибуток, тис. грн. 17417 15304 47471 

Рівень 
завантаженості 

виробничих 
потужностей, % 

49,8% 49,6% 45% 

13. Потенціал 

розширення 
виробництва 

 ПАТ «Миколаївобленерго» має потенціал для розширення 

виробництва, пов’язаний з необхідністю будівництва і 
реконструкції електричних мереж в межах плану розвитку 
розподільних електричних мереж, інвестиційних програм 

та згідно з договорами приєднання до електричних мереж.  
Так, чинним планом розвитку розподільних електричних 

мереж до 2020 року передбачена реконструкція 28 
підстанцій напругою 35-150 кВ, будівництво 121 км 

кабельних і повітряних ліній напругою 35 кВ, будівництво і 
реконструкція 683 км ліній напругою 6/10 та 0,4 кВ і 

будівництво 142 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. 
Запланований обсяг інвестицій на 2016-2020 роки складає 
1359,33 млн. грн.   

Також щорічно укладається близько 1500 договорів  про 
приєднання до електричних мереж, згідно з якими ПАТ 

«Миколаївобленерго» зобов’язано побудувати електричні 
мережі зовнішнього електропостачання, які залишаються у 

власності Товариства і мають в подальшому 
обслуговуватись власним персоналом. 

14. Коротка 

історична довідка 
про підприємство з 
часу його 

виникнення 

 Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» 

(надалі ПАТ  «Миколаївобленерго») є правонаступником 
всіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного 
товариства Енергопостачальна компанія 

«Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення 
державної акціонерної Енергопостачальної компанії 



«Миколаївобленерго» у відкрите акціонерне товариство 
енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» 

відповідно до Закону України «Про господарські 
товариства» та рішення загальних зборів акціонерів. 

Державна акціонерна енергопостачальна компанія 
«Миколаївобленерго» заснована у формі ВАТ, відповідно 
до наказу Міністерства енергетики та електрифікації 

України від 31.08.95       № 170, шляхом перетворення 
державного підприємства «Миколаївобленерго» у 

державну акціонерну енергопостачальну компанію 
«Миколаївобленерго» відповідно до Указу Президента 

України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну 
перебудову в електроенергетичному комплексі України». 

У результаті створення Національної акціонерної компанії 
«Енергетична компанія України» відповідно до Постанови 
КМУ № 794 від 22.06.2004 року, пакет акцій ВАТ ЕК 

«Миколаївобленерго» у розмірі 70% передано до 
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». У 

зв’язку з цим внесені зміни до Статуту.  
Постановою КМУ від 11.05.2011 року № 497 «Про 

передачу Фондові державного майна державних пакетів 
акцій енергогенеруючих та енергопостачальних 

підприємств» зі змінами та доповненнями було визначено, 
що пакет акцій у розмірі 45% статутного капіталу 
Товариства підлягає вилученню в установленому порядку 

із статутного капіталу Національної акціонерної компанії 
«Енергетична компанія України» та передачі Фонду 

державного майна України. 
На виконання Постанови КМУ вiд 18.02.2013 року № 126 

«Питання передачi Фондовi державного майна державних 
пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного 

комплексу» iз змiнами та доповненнями на пiдставi акту 
приймання-передачi вiд 12.04.2013 № 151 Нацiональною 
акцiонерною компанiєю «Енергетична компанiя України» 

було передано Фондовi державного майна України пакет 
акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу ПАТ 

«Миколаївобленерго». 
26 травня 2015 року на чергових Загальних зборах 

акціонерів Товариства було прийнято рішення про 
внесення та затвердження змін до Статуту  ПАТ 

«Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій 
редакції. Відповідні зміни до Статуту були зареєстровані 02 
червня 2015 року          № 15221050097001203. 

На виконання Постанови КМУ від 12.05.2015 № 271 «Про 
проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 



році» ПАТ «Миколаївобленерго» включено до переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 

2015 році. Розпорядженням КМУ від 17.06.2015 № 626-р 
«Деякі питання приватизації об’єктів державної власності» 

внесено зміни до плану розміщення акцій ПАТ 
«Миколаївобленерго», відповідно до якого державний 
пакет акцій в розмірі 70% статутного капіталу Товариства 

підлягає продажу за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону. 

15. Додаткова 

інформація про 
підприємство 

Основні постачальники сировини: 

- ДП «Енергоринок» 

Основні споживачі: 
- кількість побутових – 462 592 

- кількість юридичних – 16 343 

Основні конкуренти підприємства: 
- ПрАТ «ХК «Енергомережа» 

- ТОВ «НТЦ «Енерготехінвест» 
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

 

 


