
Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань 

щодо ВАТ «Запоріжжяобленерго», яке підлягає приватизації 

Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення 
громадських слухань щодо, відкритого акціонерного товариства 

«Запоріжжяобленерго», 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 ВАТ «Запоріжжяобленерго», яке підлягає 

приватизації 

  
  

1. Повне та (за 

наявності) 
скорочене 

найменування 
підприємства 

Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» 

  
ВАТ «Запоріжжяобленерго» 

  

2.Місцезнаходження 

підприємства, 
телефон, факс, П. І. 
Б. керівника  

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14 

(061) 286-33-59; ф. (061) 286-33-67 

  
В. о. Генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» 

Корніленков Ігор Петрович 

  

3. Галузь, до якої 

належить 
підприємство 

Енергетика 

4. Форма власності  Приватна 

5. Пакет акцій, що 

залишається у 
державній власності 

60,248 

6. Основний вид 

(види) діяльності 

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) 

електричними мережами 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом  

7. Основні види 
продукції, послуг;  

Продукція/послуги Частка в обсязі 

1. Передача електричної енергiї  90,51% 



частка в загальному 
обсязі виробництва 

за останній рік 

2.    Постачання електричної енергiї 9,49 % 

8. Обсяги 
виробництва 

основної продукції, 
послуг за останні 
три роки 

Продукція/послуги Обсяг, тис. грн. 

2012 рік всього, у тому числі: 
- передача електричної енергії 

- постачання електричної енергії 

602 403 

549 724 

52 679  

2013 рік всього, у тому числі: 
-  передача електричної енергії 

- постачання електричної енергії  

670 492 

612 961 

57 531 

2014 рік всього, у тому числі: 
- передача електричної енергії 

- постачання електричної енергії 

 561 242 

507 988 

53 254 

9. Площа земельної 

ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

448,05 га 

10. Ступінь зносу 

основних фондів на 
дату останнього 
звітного періоду 

(01.07.2015 року) 

77 % 

11. 
Середньооблікова 

чисельність 
працюючих за 

останній звітний 
період (01.07.2015 

року), 
з них персонал 
основної діяльності, 

у тому числі 
робітники 

5 715 осіб 

5 715 осіб 

3 601 осіб 

12. Фінансові 

результати 
діяльності 

підприємства 

за 2014 р. за 2013 р. за 2012 р. 

Активи (на кінець 
звітного періоду), 

тис. грн. 

1 736 049 

  
1 486 635 1 399 334 

Чисті активи, тис. 370 905 342 856 325 399 



грн. 

Обсяги реалізації 
продукції/послуг, 

тис. грн. 

4 007 167 4 691 066 5 387 510 

Частка експорту в 
обсягах реалізації. 

0 

  
0 

  
0 

  

Дохід, тис. грн. 4 069 502 4 746 802 5 443 813 

Прибуток, тис. грн. 6 499 25 191 30 444 

Рівень 
завантаженості 

виробничих 
потужностей, % 

99,15 99,16 99,21 

13. Потенціал 

розширення 
виробництва 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» не планує розширення 

виробництва. 

14. Коротка 

історична довідка 
про підприємство з 
часу його 

виникнення 

Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» 

засновано відповідно до наказу Міністерства енергетики 
та електрифікації України від 3 липня 1995 року № 115 
шляхом виділення з Виробничого енергетичного 

об'єднання «Дніпроенерго» та створення Державної 
акціонерної енергопостачальної компанії 

«Запоріжжяобленерго» відповідно до Указу Президента 
України від 4 квітня 1995 року   № 282/95 «Про 

структурну перебудову в електроенергетичному 
комплексі України». Колишнє виробничо- енергетичне   

підприємство   «Дніпроенерго»,   яке  об'єднувало   
Запорізьку,   Дніпропетровську  та  Кіровоградську  
області,   було  розділено  на  енергогенеруючу  та  три 

енергопостачальні компанії, в тому числі - 
«Запоріжжяобленерго». 

Діяльність Державної акціонерної енергопостачальної 
компанії «Запоріжжяобленерго» почалася з видання ЗО 

липня 1995 року наказу № 1 «Про організацію діяльності 
Державної акціонерної енергопостачальної компанії 

«Запоріжжяобленерго», до складу якої було включено: 
• Запорізькі центральні електричні мережі; 

• Запорізькі міські електричні мережі; 

• Запорізькі східні електричні мережі;                         

• Мелітопольські електричні мережі, 
• Комбінат комунальних послуг. 

Рiшення про приватизацiю Вiдритого акцiонерного 



товариства "Запорiжжяобленерго" було прийнято Фондом 
державного майна України 31.10.96 р. (наказ ФДМУ № 24 - 

ДПК вiд 31.10.1996 р.).  
25.04.2000 року рішенням загальних зборів акціонерів 

назву Державної акціонерної енергопостачальної компанії 
«Запоріжжяобленерго» змінено на Відкрите акціонерне 
товариство «Запоріжжяобленерго». Статутний фонд 

становить  44 840 000 грн.. Засновником товариства є 
Держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації 

України. За структурою власності 60,25 % належить 
державі, а 39,75 % акціонерам фізичним та юридичним 

особам. Відкрите акціонерне товариство 
«Запоріжжяобленерго» здійснює діяльність у Запорізькій 

області - одній з найбільших промислових областей 
України. Населення області складає близько 2 млн. осіб, 
площа постачання електроенергії - 27 тис. кв. км. 

На загальних зборах 30.04.2004 року затверджено 
рiшення про лiквiдацiю структурних одиниць та 

структурних пiдроздiлiв Товариства, як вiдокремлених, з 
присвоєнням їм статусу невiдокремлених виробничих 

структурних пiдроздiлiв з пiдпорядкуванням їх до 
управлiння Товариства. 

15. Додаткова 

інформація про 
підприємство 

Основні постачальники сировини: 

  ДП «Енергоринок». 
 

Основні споживачі: 

-ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. 

А.М. Кузьміна»; 

-ПАТ «Запорізький завод ферросплавів»;  
-ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»;  

-ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;  
-ТОВ «Ростенергомаш» (м. Бердянськ); 

-ВАТ «ЗМК «Запоpіжсталь»; 

-ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;  

-ТОВ «Азовська Ливарна компані» (м. Бердянск); 

-ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод»; 

-ПАТ «Запапорізький механічний завод»; 

-ПрАТ «Завод напівпровідників»; 
-ПАТ  «Запорізький абразивний комбінат»;  

-ПАТ «Запоpожкокс»; 

-ПАТ «Український графіт»; 

-ПАТ «Мотор-Січ»;  

-ПрАТ «Запорізький залізоpудний комбінат»; 

-ПАТ «Запоріжвогнетрив»; 

-ПАТ «Запоpіжтpансфоpматоp»; 



-   ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»;  

-   ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна»; 

-   ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ»; 

-   ПАТ «Мотоp-Січ», ЗМЗ; 

-   ПАТ «Запорізький сталепpокатний завод»;  
-   ДП «Кpемнійполімеp»; 

-   ПАТ «Запорізький аpматуpний завод»; 

-   КП «НВК «Іскpа»; 
-   Запоpізьке ДП «Радіопpилад»; 

-   ВАТ «Південдизельмаш»; 

-   ТОВ Автотранс Україна; 

-   ВАТ Токмакський КШЗ; 

-   ТОВ ГДК «Мінерал» м. Пологи; 

-   ПАТ «Пологівський ОЕЗ»; 
-   ПАТ «ЗАЗ» м. Мелітополь; 

-   ПАТ «Гідросила МЗТГ» м. Мелітополь. 

Основні конкуренти підприємства:  

-     ТОВ «Енерготрейд груп»; 

-     ТОВ «Торгова електрична компанія»; 

-     ПАТ «Запоріжкокс». 

  

  
 

 


