
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 

щодо ПАТ «Хмельницькобленерго», яке підлягає приватизації 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 

громадських слухань щодо, публічного акціонерного товариства 

«Хмельницькобленерго», 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 «Хмельницькобленерго», яке підлягає 

приватизації 

 

1. Повне та (за 

наявності) 

скорочене 

найменування 

підприємства 

Публічне акціонерне товарство 

“Хмельницькобленерго” 

ПАТ “Хмельницькобленерго” 

2. Місцезнаходження 

підприємства, 

телефон, факс, 

П.І.Б. керівника 

29018, м.Хмельницький, вул. Храновського, 11А 

3. Галузь, до якої 

належить 

підприємство 

Електроенергетика 

4. Форма власності приватна 

5. Пакет акцій, що 

залишається у 

державній власності 

70,01 % 

6. Основний вид Передача та постачання електроенергії  



(види) діяльності 

7. Основні види 

продукції, послуг; 

частка в загальному 

обсязі виробництва 

за останній рік 

         Продукція/послуги             Частка в обсязі 

1. Передача 

електроенергії 

                  81,3% 

2. Постачання 

електроенергії 

                  18,7% 

    

8. Обсяги 

виробництва 

основної продукції, 

послуг за останні 

три роки 

         Продукція/послуги              Обсяг, тис.грн. 

   2012 

рік 

 2013 

рік 

 2014 

рік 

1. Передача 

електроенергії 

   

306663 

  

321002 

 288154 

2. Постачання 

електроенергії 

     

65290 

    

70627 

   66346 

9. Площа земельної 

ділянки, включаючи 

орендовані ділянки 

  

346,62 га 

10. Ступінь зносу 

основних фондів на 

дату останнього 

звітного періоду 

  

  78% 

11. 

Середньооблікова 

чисельність 

працюючих за 

останній звітний 

період, з них 

персонал основної 

діяльності, у тому 

числі робітники 

3563  осіб 

3478  осіб 

2194  осіб 

12. Фінансові 

результати 

діяльності 

підприємства 

за 2013 р. за 2014 р. за І півріччя 

2015 р. 

Чисті активи, 708790 724257 756622 



тис.грн. 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг, 

тис.грн. 

1000927 1100836 637788 

Частка експорту в 

обсягах реалізації. 

  - 

Дохід, тис.грн. 1000927 1100836 637788 

Прибуток, тис.грн. 48741 25922 49761 

Рівень 

завантаженості 

виробничих 

потужностей, % 

44,7 42,9 36,9 

13. Потенціал 

розширення 

виробництва 

-      Будівництво, реконструкція, модернізація 

трансформаторних підстанцій та ліній 

електропередач напругою 0,4-110 кВ згідно Плану 

розвитку розподільних електричних мереж ПАТ 

"Хмельницькобленерго" на 2016-2020 роки, а також 

виробничих будівель і споруд. 

-      Прийняття у власність Товариства електричних 

мереж від інших організацій, підприємств (місцевих 

органів самоврядування, садових і дачних товариств, 

приватних осіб та ін.) 

-      Виявлення та прийняття у власність Товариства 

безгоспних електромереж. 

-      Виробництво пересувних та стаціонарних 

лабораторій повірки трансформаторів струму та 

напруги, комплексних лабораторій для вимірювання 

параметрів і випробування обладнання розподільчих 

мереж 10(6) кВ, повірочних трансформаторів струму 

та напруги, регуляторів напруги та джерел струму.  

14. Коротка 

історична довідка 

про підприємство з 

часу його 

виникнення 

ПАТ "Хмельницькобленерго" створено  в  період  

реструктуризації галузі згідно наказу Міністерства  

енергетики  та  електрифікації  України від 

17.08.1995 р. № 157  на базі  Північного і Південного 

підприємств електромереж колишнього ВЕО 



“Вінницяенерго”. Товариством пройдено шлях 

становлення  до  провідної енергопостачальної 

компанії України, яка є прибутковою та  впроваджує 

ефективну стратегію розвитку  у  площині  

енергетичних  реформ  та  європейської інтеграції.  

Впроваджуючи політику покращення обслуговування 

споживачів електроенергії, створено мережу 

сервісних центрів та пунктів європейського рівня в 

усіх районах області з комфортними умовами  для 

споживачів.  Сервісний центр обслуговування 

споживачів у м. Хмельницькому є аналогом  в 

Україні.    

Забезпечено рiвень оплати за спожиту та куповану 

електроенергiю 100 і більше відсотків,  зменшення  

дебiторської  заборгованостi  споживачiв та 

кредиторської заборгованостi  перед ДП " 

Енергоринок", істотне скорочення  технологiчних 

витрат електроенергiї.  

Реалiзовано органiзацiйні та технiчні заходи 

спрямовані  на впровадження нових технологій 

передачі та постачання електроенергії, сучасних 

комплексів технічних засобів обліку та управління 

споживанням, у тому числі дистанційного на базі 

автоматизованих систем комерційного обліку 

електроенергії, встановлення електронних 

лічильників високого класу точності, відновлення 

електричних мереж та виробничої бази Товариства. 

Впроваджено систему процесного менеджменту та 

інтегровану систему менеджменту відповідно до 

вимог міжнародних стандартів, зокрема, стандартів 

системи управління якістю відносно передачі та 

постачання електроенергії ISO 9001:2008, системи 

управління гігієною та безпекою праці ДСТУ OHSAS 

18001:2010,  системи екологічного керування ДСТУ 

ISO 14001:2006.  



15. Додаткова 

інформація про 

підприємство 

  

Основні постачальники сировини:  ДП “Енергоринок” 

Основні споживачі: МКП “Хмельницькводоканал”, 

 МКП "Електротранс”,  ДП "Новатор", ПАТ "Мотор 

Січ", ПАТ "Укрелектро-апарат",  ТДВ "Завод Адвіс", 

підприємства харчової промисловості, житлово-

комунальні підприємства та інші. 

Основні конкуренти підприємства: ДТГО "Піденно -

Західна залізниця", ЗЕА "Новосвіт", МКП 

"Хмельницьктеплокомуненерго", 

ТОВ "Енергозахід". 

 

 


