
Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 4 (чотирьох) 
незалежних членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго»

Найменування, місцезнаходження товариства:
Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

(далі -  ПАТ «Миколаївобленерго»),
54017, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Громадянська, 40 

Основний вид діяльності:
-  розподілення електроенергії;
- торгівля електроенергією;
- постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; 

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
- виробництво теплової енергії;
- постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів ПАТ 

«Миколаївобленерго» (далі - Товариство) має умовний поділ на дирекції, до складу яких 
входять підрозділи та/або працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при 
конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору 
буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш 
оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності 
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем 
діяльності членів виконавчого органу (директорів). В такому випадку Наглядовій раді, як 
органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює 
контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати 
особливості функціонування товариства як в цілому, так і окремих його дирекцій, розуміти 
логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати 
виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Крім того, оскільки належний 
державі пакет акцій товариства підлягає приватизації, суттєвим є досвід членів наглядової 
ради у приватизаційних процесам, угодах М&А та проектах пов’язаних з ІРО. Таким 
чином, до складу наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- 1 особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
корпоративного, цивільного та/або господарського права, або відповідний іноземний 
чи вітчизняний відповідник;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та 
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, 
бухгалтерського обліку та/або аудиту, або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відпов ідник;

- 2 особи з технічною освітою, кваліфікацією інженера-електрика або енергетика та 
досвідом роботи в сфері електроенергетики, або відповідний іноземний чи 
вітчизняний відповідник;



- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або 
організації продажів/закупівель, або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відповідник;

- 1 особа з педагогічною освітою або кваліфікацією спеціаліста з управління 
персоналом та досвідом роботи в сфері управління персоналом, або відповідний 
іноземний чи вітчизняний відповідник;

- 1 особа з технічною освітою, кваліфікацією інженер з електронних систем та досвідом 
роботи в сфері інформаційних технологій або відповідний іноземний чи вітчизняний 
відповідник.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному 
відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПАТ

«Миколаївобленерго»
У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір 

кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». 
За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю 
діяльності членів виконавчого органу (директорам), менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Електроенергетика та інформаційні технології.
4. Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради повинен включати в 
себе мінімум:

- 1 юриста
- 1 економіста чи бухгалтера
- 1 інженера-електрика
- 1 менеджера із закупівель

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж 

претендентів, що мають одну освіту (кваліфікації), досвід роботи та знання в певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору 

переможця конкурсного відбору:

1. Освіта.

2. Компетенція, досвід роботи та знання у відповідній галузі, з урахуванням 
застосування такого досвіду в електророзподільних (енергорозподільчих) чи 
електрогенеруючих (енергогенеруючих) компаніях як в Україні, так і за кордоном, 
та/або під час супроводження приватизаційних процесів, угод M&A та проектів 
пов’язаних з ІРО.



3. Стаж роботи.

4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго»

1 Освіта та ступінь вищої Повна вища технічна та/або юридична, та/або
освіти економічна освіта, та/або педагогічна освіта.

Ступінь магістра ділового адміністрування буде 
перевагою.

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради 
ПАТ «Миколаївобленерго» має відповідати таким 
критеріям:

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова 
репутація.

Не посідати виборні посади та не бути посадовою 
особою органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

Не бути одночасно членом наглядових рад більше ніж у 
чотирьох юридичних осіб.

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або 
дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою 
особою Товариства, або дочірнього підприємства 
Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або дочірнього 
підприємства Товариства, крім плати, отриманої як 
незалежний директор.

Не має і не мала протягом минулого року істотних 
ділових відносин з Товариством або дочірнім 
підприємством Товариства.

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником існуючого або колишнього незалежного 
аудитора Товариства, або дочірнього підприємства 
Товариства.



Не є і не була головою або членом виконавчого органу 
іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

3 Стаж роботи

4 Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член 
наглядової ради

5 Володіння мовами

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених вище.

Міжнародний досвід роботи в енергетичному секторі 
буде перевагою.

Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому числі 
досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід 
роботи керівників, або заступників керівників вищої 
ланки в електророзподільчих (енергорозподільчих) чи 
електрогенеруючих (енергогенеруючих) компаніях як в 
Україні так і за кордоном, а також кандидатам, що 
мають досвід у супроводженні приватизаційних 
процесів, угод М&Л та проектів пов’язаних з ІРО.

Корпоративне, цивільне та/або господарське право. 
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік 
та/або аудит.
Електроенергетика та інформаційні технології. 
Маркетинг та/або організація продажів/закупівель. 
Супроводження приватизаційних процесів, угод М&Л 
та проектів пов’язаних з ІРО.
Знання англійської мови є перевагою.

Розуміння загальних принципів роботи енергетичного 
сектору, знання та/або досвід роботи у енергетичному 
секторі в країнах Європейського союзу буде значною 
перевагою.

Досвід фінансового-господарської діяльності, змін 
бізнес процесів.

Знання засад технологічного розподілу (передачі) та 
постачання електроенергії.

Знання законодавства в сфері електроенергетики буде 
перевагою.

Досвід роботи з кредитними та фінансовими 
установами, зовнішніми інвесторами або 
запозиченнями буде перевагою.



Теоретичні та практичні знання у unbinding енерго 
та/або газорозподільчих компаній буде перевагою.

7 Основні обов’язки, що має 
виконувати претендент у 
разі зайняття вакантної 
посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства 
в залежності від сфери компетенції члена наглядової 
ради.

Прийняття рішень з питань, що згідно статуту 
Товариства належать до компетенції наглядової ради, у 
тому числі з питань надання згоди на вчинення 
правочинів.

Здійснення контролю за звітністю щодо результатів 
діяльності виконавчого органу Товариства.

Забезпечення ефективної діяльності системи 
внутрішнього контролю та аудиту.

Забезпечення прозорої системи продажів/закупівель та 
контроль за її діяльністю.

Реалізація стратегії модернізації основних засобів 
Товариства, у тому числі модернізації мереж.

Забезпечення системи електронного документообігу.

Відкритість, співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії як з органами державної влади та місцевого 
самоврядування так із приватним бізнесом, вміння 
ефективної комунікації.

Підготовка довгострокових, середньострокових та 
короткострокових планів діяльності товариства та їх 
впровадження.

Співпраця з регуляторними органами для забезпечення 
адекватного рівня тарифів та доходів.

Трансформація товариства у сучасну компанію з 
ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація 
бізнес процесів), оптимальною організаційною 
структурою та штатним розкладом, ефективними 
внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

Постійна увага до технічного стану виробничих 
потужностей товариства, їх розвиток та модернізація, 
вдосконалення та підтримка потужностей товариства.



Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень 
органів приватизації.

8 Прийняття ефективних Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
рішень обмеженого часу, вміння працювати при

багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та 
орієнтирів, вміння працювати з великими масивами 
інформації.

9 Особисті якості Дисциплінованість та системність, дипломатичність та
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, 
інноваційність та креативність, вміння працювати в 
стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає 
електронною поштою разом із заявою належним чином завірені (нотаріально -  для 
непрацюючих осіб, керівником кадрової служби -  для працюючих):

-  копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що 
засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариства;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття 
посад незалежних членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» відбудеться відповідно 
до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена 
наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення 
конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради 
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до 
обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними 
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Заяви та документи приймаються у строк по 05 січня 2018 року за адресою: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-35-32 ) або на електронні адреси 
mila1@spfu.gov.ua, irin@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір відбудеться 16 лютого 2018 року об 
11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 303. Оприлюднення 
результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду не пізніше трьох 
днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає 
оголошенню -  відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма №
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2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) за 2016 рік та за 9 
місяців 2017 року, додається в електронному вигляді».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, 
а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена 
наглядової ради господарського товариства, у  статутному капіталі якого більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління 
об ’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 
«Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

"The Fund Announces a Competitive Selection of Applicants for the Post of 4 (Four) 
Independent Members of the Supervisory Board OJSC MYKOLAIVOBLENERGO"

Name, location o f the company:
Public joint stock company MYKOLAIVOBLENERGO 

(further - PJSC MYKOLAIVOBLENERGO),
40 Gromadianska street, Zavodskyi district, Mykolaiv city, 54017

Main activity:
- electricity distribution;
- trade in electricity;
- electricity supply at regulated tariff;
- supply of electric energy at unregulated tariff;
- transmission of electric energy by local electric networks; transmission of electric energy by

trunk and interstate electric networks;
- production of thermal energy;
- supply of thermal energy;
- production of electric energy.

General Information

Taking into account the fact that for the full implementation of the management processes 
Public joint stock company MYKOLAIVOBLENERGO (hereinafter - the Company) has a 
conditional division into directories, which consists of subdivisions and / or employees carrying out 
a certain line of business, in the competitive selection of independent members of the supervisory 
board, the commission competitive selection will be based on the necessity to select individuals that 
will coincide with the most optimal composition of the supervisory board.
The most optimal composition of the supervisory board is the situation when the profile of the 
members of the supervisory board activity (specialty, qualification, and experience) is coinciding 
with the profile of the members of the executive body (directors). In this case, for executive body it 
is much easier to control the activities and understand the peculiarities of the functioning of the 
company as a whole, as well as its individual directorates, to understand the logic of processes 
occurring within the Company, and fully control the executive body, including its individual 
members. In addition, since a state-owned stake in a company is subject to privatization, the 
experience of the members of the supervisory board in privatization processes, M & A transactions



and IPO-related projects is essential. Thus, the Supervisory Board should include (the most 
preferable option):

- 1 person with legal education, qualification of a lawyer and experience in the field of 
corporate, civil and / or commercial law, or relevant foreign or domestic equivalent;
- 1 person with economic education, qualification of an economist, accountant or auditor and 
experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and / or 
auditing, or relevant foreign or domestic equivalent;
- 2 persons with technical education, qualification of electrical engineer or power engineer 
and experience in the field of electric power industry, or corresponding foreign or domestic 
equivalent;
- 1 person with economic education, qualification as a marketer, sales / procurement 
manager and marketing experience of enterprises and/or organization of sales / purchases, or 
relevant foreign or domestic equivalent;
- 1 person with a pedagogical education or qualification of a human resource manager and 
experience in the field of personnel management, or a corresponding foreign or domestic 
equivalent;
- 1 person with technical education, qualification as an engineer in electronic systems and 
experience in the field of information technology or relevant foreign or domestic equivalent.

Criteria for Evaluating Persons Who Have Expressed Their Desire to Take Part in the 
Competitive Selection for the Positions of Independent Members of the Supervisory Board of 

Public Joint Stock Company MYKOLAIVOBLENERGO
In case that the optimal composition of the supervisory board fails, the selection of 

candidates should be based on the principle of "from the more important to the less important". 
More important is the work experience of the candidate in the areas relevant to the profile of the 
members of the executive body (directors), less important is qualifications and education.

In selecting by the candidate’s experience, the composition of the supervisory board should, in 
general, be oriented and have experience at least in the following areas:
1. Corporate, civil and / or commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and / or auditing.
3. Power engineering and information technologies.
4. Marketing and / or organization of sales / purchases.
In selecting by the candidate’s qualifications and education, the composition of the supervisory board 
should include a minimum of:
- 1 lawyer;
- 1 economist or accountant;
- 1 electrical engineer;
- 1 procurement manager.

Criteria for Selecting Applicants Within One Group

The selection of applicants in one group is the selection of one of the applicants from among 
the applicants who have same education (qualification), experience and knowledge in a particular 
field.

When considering applicants' documents, the following criteria are crucial for the s choosing 
the winner of competitive selection:

1. Education.



2. Competence, experience and knowledge in the relevant field, taking into account the 
application of such experience in distribution companies (power distribution) or power generating 
companies both in Ukraine and abroad, and / or in support of privatization processes, M & A 
agreements and projects related to IRO.

3. Work experience.
4. Language skills.

Requirements to Persons Who Have Expressed the Desire to Take Part in the 
Competitive Selection for the Positions of Independent Members of the Supervisory Board of 

Public Joint Stock Company MYKOLAIVOBLENERGO

1 Education and higher 
education level

2 General requirements

Full higher technical and / or legal, and / or economic 
education, and / or pedagogical education.

A Master of Business Administration degree will be an 
advantage.

The person who has expressed the desire to participate in 
the competitive selection for a position of independent 
member of the Supervisory Board of Public Joint Stock 
Company MYKOLAIVOBLENERGO must meet the 
following criteria:

Lack of unpaid conviction.

Good faith, impartiality and impeccable business reputation.

Not to hold elected positions and not to be an official of 
public authorities and / or local self-government.

Not to be simultaneously a member of the supervisory 
boards of more than four legal entities.

It is not and has not been within the previous five years of 
affiliate person of the shareholders and / or the Company or 
a subsidiary of the Company and / or an official of the 
Company or a subsidiary of the Company.

He or she is not receiving and have never been received in 
the past a significant additional remuneration from the 
Company or a subsidiary of the Company, except for the 
fees received as an independent director.

He or she does not have and have never been had during the 
past year significant business relations with the Company or 
the subsidiary of the Company.



3 Work experience

4 Scope of competence to be 
held by a member of the 
supervisory board

5 Language skills

6 Professional knowledge and 
kno wle dge of legis latio n

He or she is not, and have never been during the previous 
three years, an employee of an existing or former 
independent auditor of the Company or a subsidiary of the 
Company.

He or she is not and have never been the chairman or 
member of the executive body of another company that is 
affiliated with the Company.

Not a close member of the family of the executive or 
managing director or persons mentioned above.

International experience in the energy sector will be an 
advantage.
General work experience is not less than 5 years, including 
work experience in management positions - not less than 3 
years.

Preferences will be given to candidates with work 
experience like managers or deputy heads of senior 
management in distribution companies (power distribution) 
or power generating companies both in Ukraine and abroad, 
as well as candidates who have experience in accompanying 
privatization processes, M & A deals, and projects related to 
IRO.

Corporate, civil and / or commercial law.
Finance, business economics, accounting and / or auditing. 
Power engineering and information technologies. Marketing 
and / or organization of sales / purchases.
Supporting privatization processes, M & A deals and 
projects related to IRO.
Knowledge of English is an advantage.

Understanding the general principles of the energy 
sector, knowledge and / or experience in the energy sector 
in the countries of the European Union will be a significant 
advantage.

Experience in financial and business activities, changes 
in business processes.

Knowledge of the basics of technological distribution 
(transmission) and electricity supply.



7 Main duties to be performed 
by an applicant in the case of 
employment

Knowledge of legislation in the field of electricity will 
be an advantage.

Experience with credit and financial institutions, 
foreign investors or loans will be an advantage.

The theoretical and practical knowledge of unbinding 
energy and / or gas distribution companies will be an 
advantage.

Control over the activities of the executive body of the 
Company depending on the competence of the member of 
the supervisory board.

Making decisions on issues, which according to the 
Company's Articles of Association, are within the 
competence of the supervisory board, including on issues of 
granting consent to commit transactions.

Control over reporting on the results of the activity of 
the executive body of the Company.

Ensuring efficient operation of the internal control and 
audit system.

Provide a transparent system of sales / purchases and 
control its activities.

Realization of modernization strategy of the Company 
fixed assets, including modernization of networks.

Providing electronic document management system.

Openness, cooperation and establishment of 
partnership interaction with both public authorities, local 
self-government bodies, and with private business, as well 
as the ability to communicate effectively.

Preparation of long-term, medium-term and short-term 
plans of the company's activity and their implementation.

Collaboration with regulatory authorities to ensure an



adequate level of tariffs and revenues.

Transforming the Company into a modern company 
with effective business processes (review and optimization 
of business processes), optimal organizational structure and 
staffing, effective internal rules, policies and procedures.

Constant attention to the technical condition of the 
company's production facilities, their development and 
modernization, improvement and support of the company's 
facilities.

Promotion of privatization processes based on the decisions 
of the privatization institutions.

8 Making effective decisions

9 Personal qualities

Ability to solve complex problems in the limited time, 
ability to work at multitasking, setting goals, priorities and 
guidelines, ability to work with large masses of information. 
Discipline and systematic, diplomacy and flexibility, self
organization and development orientation, innovation and 
creativity, ability to work in stressful situations.

To participate in the competitive selection, the applicant personally submits and /  or sends 
by e-mail together with the application duly certified (by notary - for unemployed persons, by the 
head o f the personnel service - for the employees):

- a copy of the identity document, a copy of the work record book or documents certifying
the work experience, a copy of the document of higher education;
- biographical information (resume);
- consent to the processing of personal data;
- recommendations (if any);
- an application regarding compliance with the criteria of independence of a member of the
supervisory board of a company;
- a motivational letter regarding the functions of a member of the supervisory board.
The applicant is responsible for the untrustworthiness of the submitted documents.

The State Property Fund of Ukraine draws attention to the fact that the competitive selection 
for the post of independent members of the supervisory board of Public Joint Stock Company 
MYKOLAIVOBLENERGO will be held in accordance with the Procedure for conducting a 
competitive selection of candidates for the position of an independent member of the supervisory 
board of the state unitary enterprise and their appointment, as well as a competitive selection of 
candidates for the post an independent member of the supervisory board of an economic partnership, 
in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (interests) belong to the state, 
offered from the object of management of state-owned objects prior to the election to the post of 
independent members of the supervisory board, approved by the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine dated March 10, 2017, No. 142 "Certain issues of management of state unitary



enterprises and economic partnerships, in the authorized capital of which more than 50 percent of 
shares(interests) belong to the state ".

The applications and documents are accepted in the period till January 5, 2018 at the 
address: 01133, Kyiv, 18/9 Henerala Almazova street, (tel.: 200-36-48, 200-35-32) or at the email 
addresses: mila1@spfu.gov.ua, irin@spfu.gov.ua. Competition selection will be held on January 23, 
2018 at 11-00. on the address: 01133, Kyiv, 18/9 Henerala Almazova street, room 303. The 
publication of the competitive selection results will be posted on the official web site of the Fund no 
later than three days from the date of its completion.

Information on the financial and economic condition of the Company and which is subject to 
announcement: balance sheet information (form No. 1), financial statements (form No. 2), cash flow 
statement (form No. 3), statement of equity (form No. 4) and notes to the annual financial statements 
(form No 5) for 2016 and 9 months of 2017, are attached electronic form. "
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Додаток I
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ПАТ "Миколаївоблсперто"
Територія Україна
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
Вид економічної діяльності постачання та розподілення електроенергії

Дата (рік, місяць, число)
_____ за ЄДРПОУ
_____ за КОАТУУ
_____ заКОПФГ
_____ за КВЕД

КОДИ
17 01 01

23399393
4810136300

230
35.13

Середня кількість працівників1 3554
Адреса, телефон 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 20 16 р.

Форма N І Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка на 01.01.2015

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 5
1. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 998 788 8400
первісна вартість 1001 2105 2094 10348
накопичена амортизація 1002 1107 1306 1948

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3394 2600 5671
Основні засоби 1010 849310 843829 870943

первісна вартість 1011 1730589 1790768 1871716
знос 1012 881279 946939 1000773

Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 11648 12463 12626
Відстрочені податкові активи 1045 405
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом 1 1095 865350 860085 897640

II. Оборотні активи
Запаси 1100 32678 42096 52858
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 47059 63714 125554
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130за виданими авансами 2885 15081 3273

з бюджетом: 1135 16466 7901 4321
у тому числі з податку на прибуток 1136 16464 7899 4321

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4656 17543 18412
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 5629 2761 4454
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 513 571 19137
Усього за розділом II 1195 109886 149667 228009

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи внбутгя 1200
Баланс 1300 975236 1009752 1125649



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 5
1. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 39660 39660 39660
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 69403 90672 93358
Резервний капітал 1415 5851 7487 8159
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 197963 180396 181404
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Усього за розділом І 1495 312877 318215 322581

II. Довгострокові зобов'язаний і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання 16128 2289

Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515 319531 299425 267149
Довгострокові забезпечення 1520 700 584 1230
Цільове фінансування 1525 3374 3285 3196
Усього за розділом II 1595 339733 303294 273864

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
1600Короткострокові кредити банків 15000 11000

Поточна кредиторська заборгованість за:
1610довгостроковими зобов'язаннями 28202 40010 48172

товари, роботи, послуги 1615 45102 33875 110886
розрахунками з бюджетом: 1620 11296 18402 15573
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 2233 3952 2613
розрахунками з оплати праці 1630 7526 9580 10803
авансами одержаними 1635 112276 141990 206483
за розрахунками з учасниками 1640 119 3053 6068

Поточні забезпечення 1660 96759 113617 100635
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 4113 12764 27971
Усього за розділом III 1695 322626 388243 529204

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс / 1900 975236 1009752 1125649

Керівник .•о ^угл
,, : ^  23399393 ет т я

Г оловний бухгалтер
Vv > . иО

г *

м. Мі 'Л

Сивак Олег Петрович 

Прущак Олександр Васильович

Визначається в порядку, встановленому центральниміоиганом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сф ф і статистики.



Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

КОДИ
01 01

23399393

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2930379 2148555
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2818850 ) ( 2014556 )
Валовий:

прибуток 2090
111529 133999

збиток 2095 ( ) ( )
Інші операційні доходи 2120 67684 46321
Адміністративні витрати 2130 ( 81843 ) ( 68261 )
Витрати на збут 2150 ( 1803 ) ( 8553 )
Інші операційні витрати 2180 ( 52379 ) ( 66476 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190
43188 37030

збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 873 834
Інші доходи 2240 2786 3502
Фінансові витрати 2250 ( 23214 ) ( 31012 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 402 ) ( 1582 )
Фінансовий результат до оподаткування: '

прибуток 2290
23231 8772

збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 8795 ) 6382
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350
14436 15154

збиток 2355 ( ) ( )



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

-1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14436 15154

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 90386 85740
Витрати на оплату праці 2505 316003 244488
Відрахування на соціальні заходи 2510 68548 84801
Амортизація 2515 60344 67246
Інші операційні витрати (в т.ч. вартість електроенергії) 2520 2419594 1675571
Разом 2550 2954875 2157846

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
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну престу акцію / 2650

Керівник

Головний бухгалтер

• —.  * *  І Сивак Олег Петрович

Прущак Олександр Васильович



Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

КОДИ

17 І 01 1 01
23399393

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 20 16 р.

Форма N 3 Код за ДКУД | 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

і 2 3 4
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3338795 2464563
Повернення податків і зборів 3005 3543
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ 37 4972
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 247684 171534
Надходження від повернення авансів 3020 1724 25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025

62 55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11127 9821
Надходження від операційної оренди 3040 886 816
Інші надходження 3095 19314 7389
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2974903 ) ( 2100602 )
Праці 3105 ( 254803 ) ( 204619 )
Відрахувань на соціальні заходи ЗІ 10 ( 70386 ) ( 92555 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 170759 ) ( 133937 )
Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток 3116 ( 6027 ) ( 1 5 5 6  )
Витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартість 3117 ( 9 8 1 4 6  ) ( 8 6 1 2 6  )
Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів 3118 ( 6 6 5 8 6  ) ( 4 6 2 5 5  )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3850 ) ( 16249 )
Витрачання на оплату повернення авансі в 3140 ( 5776 ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 52767 ) ( 40780 1
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 89928 70433

I I ,  Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 16

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 533 23000
Інші надходження 3250 7000
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 69169 ) ( 52592 )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( 39000 )
Інші платежі 3290 ( 1550 ) ( 4500 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 70186 ) ( 66076 )

I I I .  Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 199323 184534
Інші надходження 3340
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( > ( )
Погашення позик 3350 ( 210323 ) ( 188534 )
Сплату дивідендів 3355 ( 7049 ) ( 3225 )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів в і д  ф і н а н с о п о ї  діяльності 3395 ( 18049 ) ( 7225 )
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1693 ( 2868 )
Залишок коштів на початок року 3405 2761 5629
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець ]Зоку s  Д 3415 4454 2761

%
Керівник

Головний бухгалтер

Сивак Олег Петрович

Прущак Олександр Васильович



Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго"
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ

17 ### 01
23399393

(найменування)

Звіт про власний капітал 

за 2016 р.

Форма N 4 КодзаДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

допла
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 39660 90672 7487 187496 325315

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010 ( 7100 ) ( 7100 )
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на 
початок року 4095 39660 90672 7487 180396 318215

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 14436 14436

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200
( 10070 ) ( 10070 )

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 672 ( 672 )

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 4220 2686 ( 2686 )

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)
4260

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275

Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 2686 672 1008 4366
Залишок 
на кінець року

4300 39660
* м'Л— * и____ .  ✓

93358 8159 181404 322581

Керівник

Головний бухгалтер

Сивак Олег Петрович

Прущак Олександр Васильович



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ
Територія Україна_________________________________________________________ за КО АТУ У
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності постачання та розподілення електроенергії за КВЕД
Середня кількість працівників1 3484
Адреса, телефон 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
17 10 01

23399393
4810136300

230
35.13

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ЗО вересня 20 17 р.

Форма N 1 Код за 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 8400 9814
первісна вартість 1001 10348 12588
накопичена амортизація 1002 1948 2774

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5671 15681
Основні засоби 1010 870943 842960

первісна вартість 1011 1871716 1889032
знос 1012 1000773 1046072

Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

ші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 12626 12626
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 897640 881081

II. Оборотні активи
Запаси 1100 52858 55861
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 125525 127174
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130

за виданими авансами 3273 36734
з бюджетом: 1135 4321 152
у тому числі з податку на прибуток 1136 4321

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18412 18463
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 4454 5112
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 19137 8351
Усього за розділом II 1195 227980 251847

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1125620 1132928



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 39660 39660
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 93358 94893
Резервний капітал 1415 8159 8670
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 181363 236651
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Усього за розділом І 1495 322540 379874

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500Відстрочені податкові зобов'язання 2289 2289

Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515 267149 266950
Довгострокові забезпечення 1520 1230 1193
'Чльове фінансування 1525 3196 3129
 ̂сього за розділом II 1595 273864 273561

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
1600Короткострокові кредити банків

Поточна кредиторська заборгованість за:
1610довгостроковими зобов'язаннями 48172 11257

товари, роботи, послуги 1615 110921 48207
розрахунками з бюджетом: 1620 15573 16508
у тому числі з податку на прибуток 1621 441
розрахунками зі страхування 1625 2613 2952
розрахунками з оплати праці 1630 10803 12302
авансами одержаними 1635 206460 214664
за розрахунками з учасниками 1640 6068 7586

Поточні забезпечення 1660 100635 134468
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 27971 31549
Усього за розділом III 1695 529216 479493

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

1 Баланс ^  J 1900 1125620 1132928

Керівник ' f ______  Сивак Олег Петрович

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у іфері статистики.

Прущак Олександр Васильович



Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

КОДИ
17 10 01
23399393

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 9-ть місяців 2017 року

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2401370 2004876
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2226802 ) ( 1921272 )
Валовий:

прибуток 2090
174568 83604

збиток 2095 ( ) ( )
Інші операційні доходи 2120 39975 39532
Адміністративні витрати 2130 ( 64000 ) ( 57570 )
Витрати на збут 2150 ( 28592 ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 40225 ) ( 41234 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190
81726 24332

збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 4988
Інші доходи 2240 163 461
Фінансові витрати 2250 ( 2071 ) ( 6725 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( П І  ) ( 232 )
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
79707 22824

збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 14981 ) ( 4063 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350
64726 18761

збиток 2355 ( ) ( )



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 64726 18761

НІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 81535 68894
Витрати на оплату праці 2505 251839 225626
Відрахування на соціальні заходи 2510 54696 48614
Амортизація 2515 47282 45815
Інші операційні витрати (в т.ч. вартість електроенергії) 2520 1923383 1646314
Разом 2550 2358735 2035263

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
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію ^  /? 2650

Керівник

Головний бухгалтер

Сивак Олег Петровим 

Прущак Олександр Васильович



Підприємство ПАТ "Миколаївоблеперго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
____  за ЄДРГІОУ

КОДИ 
17 І Ю 1 01

23399393

'Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 9-ть місяців 20 17 р.

Форма N 3 КодзаДКУД | 1801004

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результат і операційної діяльност і

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2674568 2258213
Повернення податків і зборів 3005 148 3068
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ 251 15
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 257507 223112
Надходження від повернення авансів 3020 52 1724
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025

39 43
Надходження від боржників неустойки (штрафів, гієні) 3035 5310 8246
Надходження від операційної оренди 3040 699 664
Інші надходження 3095 7280 10954
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2431638 ) ( 2031934 )
Праці 3105 ( 198211 ) ( 177932 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 53771 ) ( 49529 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 141449 ) ( 131269 )
Витрачання на оплату зобовязапь з податку на прибуток 3116 ( 10339 ) ( 60 2 7  )
Витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартість 3117 ( 76022 ) ( 76 1 7 9  )
Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів 3118 ( 5 5 0 8 8  ) ( 49063  )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 36547 ) ( 18900 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4796 ) ( 4308 )
Інші витрачання 3190 ( 25190 ) ( 34841 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 54252 57326

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 502

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 533
Інші надходження 3250 6200
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 49030 ) ( 44428 )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( 8700 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 48528 ) ( 46395 )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 205700 127523
Інші надходження 3340
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( 205700 ) ( 126523 )
Сплату дивідендів 3355 ( 5066 ) ( 7049 )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 ( 5066 ) ( 6049 )
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 658 4882
Залишок коштів на початок року 3405 4454 2761
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у 3410
Залишок коштів на кінець року J 3415 5112 7643

Керівник

Головний бухгалтер Прушак Олександр Васильович



коди

Дата (рік, місяць, число) 17 10 01
Підприємство ПАТ "Миколаївобленерго” за ЄДРПОУ 23399393

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 9-ть місяців 2017 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаггя Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чепий

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 39660 93358 8159 181404 322581

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010 ( ) ( ) ( 41 ) ( 41 )
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на 
початок року 4095 39660 93358 8159 181363 322540

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 64726 64726

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200
( 7392 ) ( 7392 )

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 511 ( 511 )

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 4220 1535 ( 1535 )

Внески учасників: 
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)
4260

Перепродаж викуплених 
акцій(часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій(часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275

Інші зміни в капіталі 4290 ( ) ( )
Разом змін у капіталі 4295 1535 511 55288 57334
Залишок 
на кінець року

4300 39660
.  1 94893 8670 236651 379874

Керівник

Головний бухгалтер

Сивак Олег Петрович 

Прущак Олександр Васильович


