
Титульний аркуш

17.01.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення  про  розкриття  інформації  емітентами  цінних  паперів,  затвердженого  рішенням
Національної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  24  грудня  2013  року  за  №  2180/24712  (із
змінами) (далі - Положення).

в.о. генерального директора Чуркiн Андрiй Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 42206328
4. Місцезнаходження: 61037, Харківська обл., мiсто Харкiв, вул. Плеханiвська, 126
5. Міжміський код, телефон та факс: 057-739-74-24, -
6. Адреса електронної пошти: zbutenergo@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку

(URL-адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
5. Відомості про цінні папери емітента:
    1) інформація про випуски акцій емітента X
    2) інформація про облігації емітента
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
    4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів X
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість 
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
ПрАТ "Харкiвенергозбут" протягом звiтнього перiоду не приймало участi у створеннi 
юридичних осiб. 

Посада корпоративного секретаря вiдсутня. 

Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй не вiдбувалося. Облiгацiї, похiднi, борговi та iншi цiннi папери не 
випускалися. Викупу (продаж ранiше викуплених акцiй товариства), придбання власних акцiй 
протягом звiтнього перiоду не було. 

Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчудження таких цiнних паперiв 
вiдсутнi.

У власностi працiвникiв товариства не має у власностi iнших цiнних паперiв товариства (крiм 
акцiй) та акцiй товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу. 

В товариствi немає осiб заiнтересованих у вчиненi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Протягом 
звiтнього перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялися.

 У звiтному перiодi не укладалося акцiонерних та корпоративних договорiв, укладених 
акцiонерами (учасниками) товариства.

Цiльовi облiгацiї протягом звiтнього перiоду не випускалися. Протягом перiода акцiонернi, 
корпоративнi договори або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. В звiтному перiодi товариство не мало 
зобов'язань за цiнними паперами. 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором вiдсутнiй, у 
зв'язку з тим, що аудит промiжної фiнансової звiтностi не проводився.

Також, протягом звiтного перiоду вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя 



(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 
суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки борговi цiннi папери не випускались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут"
2. Дата проведення державної реєстрації

07.06.2018
3. Територія (область)

Харківська обл.
4. Статутний капітал (грн) 

5130815,2
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

65,001
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
7. Середня кількість працівників (осіб)

490
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.14 - Торгiвля електроенергiєю
 85.32 - Професiйно-технiчна освiта
 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

9. Органи управління підприємства
1.Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;2. Наглядова рада;3. Виконавчий 

орган Товариства - Дирекцiя;4. Ревiзiйна комiсiя.
10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;

найменування, якщо засновник -
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник -
юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної

особи, якщо
засновник -

юридична особа

Фонд державного майна України
01133, Україна, Київська обл., - р-н,

мiсто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
00032945

СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД Кiпр НЕ 303560
Iншi фiз та юр особи - -

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб:

0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
2) IBAN

UA903516290000000002604813373
3) поточний рахунок

UA903516290000000002604813373
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті



ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
5) IBAN

UA183516290000002600797813373
6) поточний рахунок

UA183516290000002600797813373

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії

(за
наявності)

1 2 3 4 5
постачання електричної

енергiї споживачу
Постанова №

505
19.06.2018 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферах

енергетики та комунальних
послуг

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 
постачання природного газу Постанова №

894
29.04.2020 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферах

енергетики та комунальних
послуг

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (незалежний член)
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сав'як Олексiй Вiкторович
3. Рік народження

1975
4. Освіта

2016-2017 Академiя MBA International, м. Київ.1998-2000 навчання в аспiрантурi    
Нацiональної академiї Служби безпеки України  Кандидат юридичних наук з спецiальностi 
"Конституцiйне право" (Iнститут законодавства Верховної ради України, 2008 р.).199
5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ  "Мегаполiсжитлобуд",  34615529,   з  2009  р.  -  по  теперiшнiй  час  -  Генеральний

директор ТОВ "Мегаполiсжитлобуд"

7. Опис
Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харкiвенергозбут" якi вiдбулись дистанцiйно

04.02.2022  (Протокол №7 вiд 10.02.2022), прийнято рiшення : Обрати членами Наглядової ради
Товариства: Герасимовича Iвана Анатолiйовича - представник акцiонера Товариства, юридичної
особи - СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD., часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє. Строк, на який призначено - на три роки. Згоди на
розкриття  паспортних  даних  не  надавав.  Непогашеної  (незнятої)  судимостi  за  корисливi  та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: з 04.2014 по теперiшнiй
час - ПрАТ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризикiв та безпеки. Змiни у



складi Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з прийняттям рiшення позачерговими Загальними
зборами  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  якi  вiдбулись  дистанцiйно  04.02.2022  (Протокол  №7 вiд
10.02.2022) на пiдставi пропозицiй акцiонерiв товариства. 

Строк, на який набуто повноважень - до переобрання.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Безпосередньо  акцiями
Товариства не володiє.

1. Посада
Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Завгороднiй Вiталiй Леонiдович

3. Рік народження
1969

4. Освіта
1994 -  Харкiвськiй Авiацiйний Iнститут, факультет - будiвництво ракет, квалiфiкацiя - 

iнженер-механiк.1995 - Нацiональна Вища Школа ENSAE (Францiя), квалiфiкацiя - магiстр, 
виробничий менеджмент.2005  - Мiжрегiональна Академiя Управлiння Персоналом,
5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватний iнвестор, 2017 - 2018 Амроп Україна, Партнер

2019   -  FCI Company, Партнер

2020  - по теперiшнiй час приватний iнвестор.

7. Опис
Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харкiвенергозбут" якi вiдбулись дистанцiйно

04.02.2022  (Протокол №7 вiд 10.02.2022), прийнято рiшення : Обрати членами Наглядової ради
Товариства:  Завгороднього  Вiталiя  Леонiдовича   -  незалежного  члена  Наглядової  ради
Товариства., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк, на який призначено -
на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної (незнятої) судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:2017 -
2018 Амроп Україна, Партнер 2019 - FCI Company, Партнер.  Змiни у складi Наглядової ради
вiдбулися  у  зв'язку  з  прийняттям  рiшення  позачерговими  Загальними  зборами  ПрАТ
"Харкiвенергозбут"  якi  вiдбулись  дистанцiйно  04.02.2022   (Протокол  №7 вiд  10.02.2022)  на
пiдставi пропозицiй акцiонерiв товариства. 

Строк, на який набуто повноважень - до переобрання.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Безпосередньо  акцiями
Товариства не володiє.

1. Посада
Член Наглядової  ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)



2. Прізвище, ім'я, по батькові
Герасимович Iван Анатолiйович

3. Рік народження
1968

4. Освіта
Освiта вища, Академiя Служби безпеки України, 2005 рiк, юрист-правознавець.

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ  "СМАРТ-ХОЛДИНГ",  303560,  з  04.2014  -  по  теперiшнiй  час  -  ПрАТ  "Смарт-

Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризикiв та безпеки.
7. Опис

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "Харкiвенергозбут" якi вiдбулись дистанцiйно
04.02.2022  (Протокол №7 вiд 10.02.2022), прийнято рiшення : Обрати членами Наглядової ради
Товариства: Герасимовича Iвана Анатолiйовича - представник акцiонера Товариства, юридичної
особи - СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD., часткою у
статутному капiталi Товариства не володiє. Строк, на який призначено - на три роки. Згоди на
розкриття  паспортних  даних  не  надавав.  Непогашеної  (незнятої)  судимостi  за  корисливi  та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: з 04.2014 по теперiшнiй
час - ПрАТ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Смарт-Холдинг", Директор з ризикiв та безпеки. Змiни у
складi Наглядової ради вiдбулися у зв'язку з прийняттям рiшення позачерговими Загальними
зборами  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  якi  вiдбулись  дистанцiйно  04.02.2022  (Протокол  №7 вiд
10.02.2022) на пiдставi пропозицiй акцiонерiв товариства. 

Строк, на який набуто повноважень - до переобрання.

Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.  Безпосередньо  акцiями
Товариства не володiє.

1. Посада
Член дирекцiї (в.о. генерального директора) ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуркiн Андрiй Олександрович

3. Рік народження
1974

4. Освіта
1. Вольське вище вiйськове ордена Червоної Зiрки училища тила., 1995; 2.Повна вища, 

Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова, 2001
5. Стаж роботи (років)

10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль",  30083966,
Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль",  30083966,   -
28.04.2015-21.07.2015-Менеджер iз збуту електроенергiї фiлiї "Пiвденна" Центрального округу
Публiчне Акцiонерне Товариство "Миколаївобленерго"; 

-  17.08.2015-03.06.2016-Начальник  вiддiлу  з  контролю  за  водовикористанням  Мiське
комунальне пiдприємство " Миколаївводоканал";

 -  03.06.2016-09.12.2016-Заступник  директора  пiдприємства  зi  збуту  Мiське  комунальне
пiдприємство "Миколаївводоканал";

 -  01.11.2018-30.07.2020-Радник  генерального  директора  у  вiддiлi  iнформацiйної  полiтики  та
дiловодства  Приватне  Акцiонерне  Товариство  "Миколаївська  Теплоелектроцентраль"  Вiддiл
органiзацiї працi i пiдбору персоналу



7. Опис
Вiдповiдно  до протоколу Наглядової  ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  вiд  10.09.2020.№

6/2020  прийняте  рiшення:  обрати  з  11.09.2020  в.о.генерального  директора  Чуркiна  Андрiя
Олександровича (члена дирекцiї).

Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Чуркiн
Андрiй  Олександрович  часткою  у  статутному  капiталi  емiтента  не  володiє.  Винагорода  не
виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (заступник генерального директора з комерцiйних та маркетингових 

питань) ПрАТ "Харкiве
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Курницький Юрiй Миколайович
3. Рік народження

1979
4. Освіта

Чераський державний технологiчний унiверситетi, 2019
5. Стаж роботи (років)

19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Харкiвенергозбут",  42206328,  ПрАТ "Харкiвенергозбут",  заступник  начальника
вiддiлу забезпечення бiзнесу, 42206328, з 09.2009 по 08.2018 -  ВАТ
"Черкасиобленерго",провiдний iнженер вiддiлу по роботi з юридичними споживачами служби
збуту електричної енергiї

з 12.2018 по 07.2019 - ТОВ "Черкасиенергозут", заступник директора з постачання

з 09.2020 по 10.2020 -  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  заступник  начальника  вiддiлу
забезпечення бiзнесу

7. Опис
Вiдповiдно  до  рiшення  Дирекцiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.10.2020  (протокол

№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Курницького Юрiя Миколайовича

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (Директор з комерцiйних питань) ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуприна Микола Петрович

3. Рік народження
1964

4. Освіта
1. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1989 2. Одеська морська 

нацiональна академiя , 2011



5. Стаж роботи (років)
33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, з 08.2010 по

09.2015  -  ПАТ   "Миколаївобленерго",  м.  Миколаїв,   заступник  комерцiйного  директора  по
роботi з споживачами;

з 06.2016 по 01.2017- МКП " Миколаївводоканал",  м. Миколаїв,  начальник вiддiлу контролю
водовикористання;

з  02.2018 по 04.2018 -  ТОВ з II  "Цеппелiн  Україна  ТОВ" м.  Київ,  iнженер з  охорони працi
Гiрничої фiлiї.

з  23.09.2020  по  10.2020  -  Заступник  начальника  вiддiлу  по  роботi  зi  споживачами  ПрАТ
"Харкiвенергозбут"

з 10.2020 та по цей час директор з комерцiйного облiку ПрАТ "Харкiвенергозбут

7. Опис
Вiдповiдно  до  рiшення  Дирекцiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.10.2020  (протокол

№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Чуприну Миколу Петровича

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

Членом дирекцiї обраний до припинення повноважень.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Новоторова Свiтлана Олександрiвна

3. Рік народження
1966

4. Освіта
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi (1990)

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",  21656006,  ТОВ

"Укренергореєстр", 21656006, - 08.06.2004 - 04.01.2016 - бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР";

-04.01.2016 - по цей час - головний бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"

7. Опис
Новоторова  Свiтлана  Олександрiвна  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi

злочини не має. Винагорода не виплачувалась

Новоторова  Свiтлана  Олександрiвна  15.04.2019  загальними  зборами  акцiонерiв   ПрАТ
"Харкiвенергозбут"   була  обрана  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Компанiя "ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ



ЛIМIТЕД", що є власником 29,79%  простих iменних  акцiй  товариства. 

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Платонова Наталiя Юрiiвна

3. Рік народження
1959

4. Освіта
Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, 1985

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 Фонду  державного  майна  України,  00032945,  Фонд  державного  майна  України,

00032945,  -  06.07.2015  р.  -  головний  спецiалист  вiддiлу  приватизацiї  об'єктiв  груп  Д  та  Ж
Управлiння приватизацiї ою'єктiв груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажiв об'єктiв
приватизацiї;

- 14.08.2015 - головний спецiалист вiддiлу з питань координацiї роботи регiональних вiддiлень
Управлiння  по  роботi  з  регiональними  вiддiленнями  Департаменту  забезпечення  дiяльностi
Фонду;

-  13.04.2016  -  головний  спецiалист  вiддiлу  контролю  приватизацiйних  процесiв,  реалiзацiї
державних  корпоративних  прав  Управлiння  внутрiвiдомчого  контролю  Департаменту
внутрiшнього аудиту та контролю;

- 07.10.2016 - головний спецiалист вiддiлу з питань контролю та облiку майна, яке не увiйшло до
статутного  капiталу  реорганiзованих  пiдприємств  Управлiння  з  питань  розпорядження
державним  майном  Департаменту  комунiкацiйного  забезпечення,  роботи  iз  ВРУ  та
розпорядження державним майном;

07.08.2017  -  головний  спецiалист  вiддiлу  органiзацiї  роботи  з  управлiння  майном,  яке  не
увiйшло  до  статутних  капiталiв  господарських  товариств,  створених  в  процесi  приватизацiї
Управлiння  з  питань  розпорядження  державним  майном  Департаменту  законодавчого
забезпечення, орендних вiдносин та розпорядження державним майном;

10.01.2018  -  головний  спецiалист  вiддiлу  контролю  та  облiку  майна,  яке  не  увiйшло  до
статутного  капiталу  у  господарських  товариствах  Управлiння  з  питань  розпорядження
державним майном;

04.09.2019  -  головний  спецiалист  вiддiлу  звiтностi  Управлiння  з  питань  аналiзу  фiнансово-
господарської дiяльностi Департаменту управлiння державною власнiстю та аналiзу фiнансово-
господарської дiяльностi.

- 05.2018 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України 

7. Опис
28.02.2020   була  обрана  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут",  як

представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (предст. акцiонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бричковська Євгенiя Миколаївна

3. Рік народження
0

4. Освіта
-

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду  державного  майна  України,  00032945,  Фонду  державного  майна  України,

00032945,  начальник  вiддiлу управлiння  державним майном Регiонального вiддiлення  Фонду
державного майна України по Харкiвськiй областi
7. Опис

21.06.2019  була  назначена  до складу Ревiзiйної  комiсiї  ПрАТ "Харкiвенергозбут",  як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна

3. Рік народження
1970

4. Освіта
Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут (1993)

5. Стаж роботи (років)
29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвенергозбут",  42206328,  АТ "Харкiвобленерго",  00131954,  -  07.11.2005  -

29.12.2018  -  начальник  вiддiлу  обробки  платiжних  документiв  Харкiвенергозбут  АТ
"Харкiвобленерго"

- 01.01.2019 - 01.01.2019 - Бухгалтер 2 категорiї ПрАТ "Харкiвенергозбут"

- 02.01.2019 - по цей час - головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"

7. Опис
Вiдповiдно  до  Наказу  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  02.01.2019  (  №1к)  бухгалтера  2

категорiї  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  Моiсеєву  Вiкторiю  Миколаївну  переведено  на  посаду
головного бухгалтера ПрАТ "Харкiвенергозбут"



 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток від
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 90743 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 1762354 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1853097 X X
Опис На  дату  подання  звiту  зобов'язання  по  сплатi  податку  на

додану вартiсть погешено у повному обсязi.

Iншi  зобов'язання  будуть  виконаннi  у  строк,  передбачений
договорними вiдносинами та законодавством.



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основні

види
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Корисний

вiдпуск
купованої

електроенергi
її власним

споживачам

0 0 0 1465793713 3359129,47 100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції

(у відсотках)
1 2 3
1 Купована ел.енергiя 69,8
2 Передача ел. енергiї 20,1
3 Розподiл ел. енергiї 9,1
4 Iнше 1



VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер 

Тип
цінного
папера

Форма
існування та

форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.09.2018 68/1/2018 Нацiональна комiсiя

зцiнних паперiв
тафондового ринку

UA5000001355 Акція
проста

бездокумент
арна іменна

Електронні
іменні

0,02 25654076
0

5130815,2 100

Опис
ПрАТ "Харкiвенергозбут" не включено до бiржового реєстру.  Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю виписку акцiй ПрАТ Харкiвенергозбут
25.02.2020





X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата

прийняття
рішення

Найменуванн
я

уповноважен
ого органу,
що прийняв

рішення

Ринкова
вартість

майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової

вартості
майна або

послуг, що є
предметом

правочину, з
вартістю
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата
вчинення
правочину

Дата розміщення
інформації про

прийняття
рішення щодо

надання згоди на
вчинення значних

правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі

даних
Національної

комісії з цінних
паперів та

фондового ринку
або через особу,
яка провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового ринку 

URL-адреса
сторінки власного

веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива

інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди

на вчинення
значних правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 16.02.2022 Наглядова

рада
84,8 2   151   438 0,00394 Оренда

нежитлового
примiщення та

номера в
готельному
комплексi з
майном за

адресою: вул.
Центральна, б.

23, с. Нiгин,
Гуменецька

територiальна
громада,

Кам'янець-
Подiльський

р-н,
Хмельницька

область.

23.03.2022 31.03.2022 https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/dokument

0.pdf



Опис:
Значин правочин проведен з метою євакуацiї  офiсу та спiвробiтникiв з територiї мiста Харкова, де ведуться бойовi дiї у зв'язку з вторгненням на територiю України росiйської
федерацiї та для безперебiйної роботи Товариства, на яке покладено обов'язки ПУП з постачання електричної енергiї.

2 23.04.2021 Наглядова
рада

135,031 1   294   495 0,01043 Послуги з
видачi гарантiї
забезпечення

тендерної
пропозицiї 

26.01.2022 23.04.2021 https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/88888888.

pdf
Опис:
Банк надає Товариству Послуги з видачi гарантiї забезпечення тендерної пропозицiї на користь Харкiвської мiської ради з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язання
перед Бенiфiцiаром за закупiвлею електричної енергiї.

Значний правочин був укладений у звiтнiй перiод, рiшення про надання попередньої згоди на укладання правочину була надана Наглядовою радою 23.04.2022 (протокол № 8/2021).
Правочин необхiдний для здiйснення господарської дiяльностi Товариства.

3 23.04.2021 Наглядова
рада

3,036 1   294   495 0,00023 Послуги з
видачi гарантiї
забезпечення

тендерної
пропозицiї 

26.01.2022 23.04.2021 https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/88888888.

pdf
Опис:
Банк надає Товариству Послуги з видачi гарантiї забезпечення тендерної пропозицiї на користь Харкiвської мiської ради з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язання
перед Бенiфiцiаром за закупiвлею електричної енергiї.

Значний правочин був укладений у звiтнiй перiод, рiшення про надання попередньої згоди на укладання правочину була надана Наглядовою радою 23.04.2022 (протокол № 8/2021).
Правочин необхiдний для здiйснення господарської дiяльностi Товариства.



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,

права голосу за
якими обмежено

(шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за

якими за
результатами

обмеження таких прав
передано іншій особі

(шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8

11.09.2018 68/1/2018 UA5000001355 256   540   760 5   130   815,2 253   846   969 76   436   210 0

Опис:
Iнформацiя наведена згiдно реєстру акцiонерiв станом на            наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Згiдно наданного реєстру 76 436 210 ЦП обтяжених зобов'язаннями та/або за якими обмеженi права.

Тип обтяжень/обмежень В28 - блокування за договором.

У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про дату та номер рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристикатакого
обмеження.

Депозитарною установою вiдповiдно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах
емiтента

Не всi акцiї у випуску голосуючi у зв'язку з тим, що не всi акцiонери - фiзичнi особи уклали договiр з депозитарною установою.
КОДИ

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Харкiвенергозбут"

за ЄДРПОУ 42206328



Територія Харківська обл. за КАТОТТГ
UA6312027001

0736370
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

 за КВЕД 35,14

Середня кількість працівників: 490



Адреса, телефон: 61037 мiсто Харкiв, вул. Плеханiвська, 126, 057-739-74-24
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2022 p.
Форма №1

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1   333 1   164
    первісна вартість 1001 2   337 2   337
    накопичена амортизація 1002 ( 1   004 ) ( 1   173 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 19   973 4   224
Основні засоби 1010 43   429 60   462
    первісна вартість 1011 58   980 79   960
    знос 1012 ( 15   551 ) ( 19   498 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 4   864 4   788
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 69   599 70   638
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 1   205 1   333
Виробничі запаси 1101 1   205 1   333
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 1   271   686 1   738   603

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 338   217 91   662



    з бюджетом 1135 3   075 0
    у тому числі з податку на прибуток 1136 3   075 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 359 392
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 153   870 21   320
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 153   870 21   320
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 313   427 231   507
Усього за розділом II 1195 2   081   839 2   084   817
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 2   151   438 2   155   455

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5   131 5   131
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1   201 1   201
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -71   040 348   562
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -64   708 354   894
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9   734 8   775
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0



Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 9   734 8   775
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 50   000 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 9   665 10   496
    товари, роботи, послуги 1615 1   220   570 1   141   874
    розрахунками з бюджетом 1620 10   301 139   690
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 88   238
    розрахунками зі страхування 1625 1   018 393
    розрахунками з оплати праці 1630 4   970 2   388
    одержаними авансами 1635 631   307 237   554
    розрахунками з учасниками 1640 2 2
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2   203 3   669
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 276   376 255   720
Усього за розділом IІІ 1695 2   206   412 1   791   786
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 2   151   438 2   155   455

Керівник Чуркiн Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна



КОДИ

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Харкiвенергозбут"

за ЄДРПОУ 42206328

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2022 року
Форма №2

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 1   868   784 2   164   626

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3   613   924 ) ( 2   065   376 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 0 99   250

    збиток 2095 ( 1   745   140 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2   270   776 18   718
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 15   165 ) ( 9   561 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2   207 ) ( 2   693 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 508   264 105   714

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4   019 4   445
Інші доходи 2240 0 0



Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1   203 ) ( 796 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 511   080 109   363

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -91   479 -1   373
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 419   601 107   990

    збиток 2355 ( 0 )  ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 419   601 107   990

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 159 305
Витрати на оплату праці 2505 25   359 27   605
Відрахування на соціальні заходи 2510 5   363 5   824
Амортизація 2515 4   286 2   949
Інші операційні витрати 2520 18   235 21   186
Разом 2550 53   402 57   869

ІV. 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 256   540   760 256   540   760
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,635610 0,420950
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00



Керівник Чуркiн Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна



КОДИ
Дата

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Харкiвенергозбут"

за ЄДРПОУ 42206328

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2022 року

Форма №3
Код за ДКУД

18010
04

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1   472   613 1   213   215
Повернення податків і зборів 3005 0 2   015
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 2   015
Цільового фінансування 3010 581 1   004
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2   637   375 1   164   835
Надходження від повернення авансів 3020 17   253 6   829
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1   664 710

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 990 1   346
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3   302 23   292
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1   235   128 ) ( 1   332   133 )
Праці 3105 ( 22   277 ) ( 21   786 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5   949 ) ( 5   772 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16   617 ) ( 27   060 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 10   220 ) ( 20   665 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів

3118 ( 6   397 ) ( 6   395 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2   911   893 ) ( 1   044   509 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5   176 ) ( 1   363 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7   728 ) ( 29   831 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -70   990 -49   208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:



    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 11   560 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11   560 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 50   000 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -50   000 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -132   550 -49   208
Залишок коштів на початок року 3405 153   870 89   452
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 21   320 40   244

Керівник Чуркiн Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Пояснювальна записка

ПрАТ   "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ"

за I квартал 2022 року

1. Загальнi вiдомостi

Повне найменування: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ".

        Скорочене найменування: ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ".

Мiсце  знаходження:  61037,  м.  Харкiв,  вул.  Плеханiвська,  126.  (юридична  адреса);  фактичне
розмiщення: м. Харкiв, вул. Гоголя, 10.

ПрАТ   "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" (далi - Товариство), код за ЄДРПОУ 42206328, є юридичною
особою приватного права. 

ПрАТ   "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" у I кварталi 2022року здiйснює дiяльнiсть,  як постачальник
унiверсальних  послуг  у  вiдповiдностi  до  положень  статтi  63  Закону  України  "Про  ринок
електричної енергiї" вiд13.04.2017 №2019-VIII (далi - Закон), п.13 роздiлу XVII "Прикiнцевi та
перехiднi  положення" Закону,                      яким визначено що функцiї  постачальникiв
унiверсальних  послуг  можуть  виконувати  виключно  електропостачальники,  створенi  у
результатi  здiйснення  заходiв  з  вiдокремлення  операторiв  системи  розподiлу  (кiлькiсть
приєднаних  споживачiв  до  системи  розподiлу  яких  перевищує  100  тисяч)  та  який  отримав
лiцензiю  на  право  провадження  господарської  дiяльностi  з  постачання  електричної  енергiї  i
виконує функцiї постачальника унiверсальних послуг на закрiпленiй територiї. 

Вiдповiдно  до  законiв  України  "Про  лiцензування  видiв  господарської  дiяльностi",  "Про
Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг" та "Про ринок електричної енергiї" згiдно постанови Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  вiд  19.06.2018
№   505 ПрАТ   "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" видано лiцензiю на право провадження господарської
дiяльностi з постачання електричної енергiї споживачу. 

ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" як постачальник унiверсальних послуг                   на територiї
Харкiвської  областi  забезпечує  виконання  спецiальних  обов'язкiв  для  забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї (забезпечує
надання  гарантованому покупцю  послуг  iз  забезпечення  доступностi  електричної  енергiї  для
побутових споживачiв за договорами) у вiдповiдностi до Положення про спецобов'язки. 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.08.2021 №859 "Про внесення змiн до постанови
Кабiнету  Мiнiстрiв  України  вiд  5  червня  2019  р.  №  483  та  визнання  такими,  що  втратили
чиннiсть,  деяких  постанов  Кабiнету  Мiнiстрiв  України"  були  внесенi  змiни   до  постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р.   № 483   "Про затвердження Положення про



покладення  спецiальних  обов'язкiв  на  учасникiв  ринку електричної  енергiї  для  забезпечення
загальносуспiльних  iнтересiв  у  процесi  функцiонування  ринку  електричної  енергiї"  та  яка
набирала чинностi 1 жовтня 2021 року.

На виконання спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi
функцiонування  ринку  електричної  енергiї  мiж                                      ПрАТ
"ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ"  да   ДП "Гарантований покупець"  у  I кварталi 2022 року дiяв договiр
№3Е 61/21/2313/02/21 про надання послуг iз забезпечення доступностi електричної енергiї для
побутових споживачiв постачальником унiверсальних послуг. 

З  24  лютого  2022  року  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  дiяв  в  умовах  воєнного  стану  в  Українi,
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року                       № 64/2022. Крiм
того, пiдприємство здiйснювало свою господарську дiяльнiсть в зонi активних бойових дiй та
територiї м. Харкова та Харкiвської областi.  

Фактично станом на 25 березня 2022 року фiнансовий план                                ПрАТ
"Харкiвенергозбут" був на стадiї затвердження, виходячи з  воєнного стану в Українi, вiдповiдно
до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року                   № 64/2022. Проєкт
фiнансового плану ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiдправлено                 на затвердження 14 лютого
2022 року листом № 01-20/2356 вiд 14.02.2022 року.  Але в зв'язку iз введенням воєнного стану
на України, розгляд та затвердження фiнансового плану Товариства було вiдкладено. 

17.06.2022  року  фiнансовий  план  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  був  вiдкоригований  на  факт
першого кварталу 2022 року та врахованi змiни, що вiдбулись на ринку постачання електричної
енергiї  в першому пiврiччi  2022 року на територiї  м.  Харкова та Харкiвської  областi,  в  зонi
активних бойових дiй.

Фiнансовий план ПрАТ "Харкiвенергозбут" на 2022 рiк затверджено Фондом державного майна
України 21.06.2022 року (отримано листом ФДМУ вiд 05.07.2022р. № 10-51-8343).

2. Дохiдна частини фiнансового плану. 

Дохiдну  частину  фiнансового  плану  ПрАТ   "Харкiвенергозбут"  сформовано  з  урахуванням
вимог  законодавства  України  та  прогнозних  цiн  на  електроенергiю,  тарифу  на  постачання
електричної  енергiї  постачальником  унiверсальних  послуг  (далi  -  ПУП),  затвердженого
постановою НКРЕКП 17 грудня 2021 року № 2700              i прогнозного балансу електроенергiї
на 2022 рiк.

Фактично  у  I  кварталi  2022 року постачання  електричної  енергiї  споживачам м.  Харкова та
Харкiвської областi здiйснено на загальну суму 1   849   883, 864                       тис. грн. Доходи
вiд врегулювання небалансiв за перший квартал отриманi в сумi 19   596,087 тис. грн.  

Щодо  розподiлення  обсягiв  постачання  електричної  енергiї  на  категорiї  споживачiв:  обсяг
споживання  електричної  енергiї  в  I  кварталi  2022  року  здiйснено  в  кiлькостi  934,926  тис.



МВт*год, розподiляється на обсяги постачання  унiверсальних послуг (ПУП),  якi забезпеченi в
обсязi  721,329 тис. МВт*год. (питома вага 77% загального обсягу постачання) та постачання
електричної  енергiї  споживачам  по  вiльним  цiнам  (ВЦ)  та  по  трейдерськiй  дiяльностi  (ТД)
в обсязi  213,597 тис.  МВт*год.  (питома вага 23% загального обсягу).   Крiм того,  отриманий
доходiв  вiд  постачання  електричної  енергiї  вiд  продажу  небалансiв   (обсяг  28,733  тис.
МВт*год.).  

Нарахування  чистого  доходу  вiд  реалiзацiї  продукцiї  (товарiв,  робiт,  послуг)  здiйснено  з
урахуванням тарифiв, затверджених НКРЕКП на засiданнi                                                    17.12
2021 року на 2022 рiк, а саме:

1.   Тарифу на послуги ПУП ПрАТ   "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" (без ПДВ),  Постанова НКРЕКП
"Про  встановлення  тарифу  на  послуги  постачальника  унiверсальних  послуг  ПрАТ
"Харкiвенергозбут" вiд 17.12.2021 № 2700, на рiвнi 107,48 грн/МВт*год.  

2.  Тарифу на  послуги  з  розподiлу електричної  енергiї  (без  ПДВ),  Постанова  НКРЕКП "Про
встановлення тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї" вiд 17.12.2021 № 2609:

АТ "ХАРКIВОБЛЕНЕРГО":

- 1 клас - 218,41 грн/МВт*год;

- 2 клас - 919,98 грн/МВт*год.

3.  Тарифу на  послуги  з  розподiлу електричної  енергiї  (без  ПДВ),  Постанова  НКРЕКП "Про
встановлення тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї" вiд 17.12.2021 № 2709:

АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ":

-   1 клас - 194,60 грн/МВт*год;

-   2 клас - 889,59 грн/МВт*год.

4. Тарифу на послуги з передачi електричної енергiї НЕК   "УКРЕНЕРГО"                 (без ПДВ),
затвердженого Постановою НКРЕКП вiд 01.12.2021 № 2454 на рiвнi 345,64   грн/МВт*год. 

        Цiни  на  електричну  енергiю  для  побутових  споживачiв  (населення  м.  Харкова  та
Харкiвської  областi)  врахованi  вiдповiдно  до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв  України   вiд 11
серпня 2021 р. № 859, якою встановлено фiксованi цiни на електричну енергiю для побутових
споживачiв, якi введенi в дiю з 1 жовтня 2021 року та дiятимуть по 30 квiтня 2022 р. включно, а
саме:

при споживаннi до 250 кВт·год на мiсяць (включно) цiна становить 1,44 грн за 1 кВт·год (з
урахуванням ПДВ);

при споживаннi понад 250 кВт·год на мiсяць цiна становить 1,68 грн за                     1 кВт·год (з



урахуванням ПДВ) та розповсюджується на весь обсяг спожитої електричної енергiї.

Окрiм побутових споживачiв, за фiксованою цiною 1,68 грн за 1 кВт·год (з урахуванням ПДВ) за
весь обсяг споживання проводять розрахунок:

- гуртожитки, що розраховуються за загальним засобом облiку у межах побутових потреб (при
цьому професiйна i господарська дiяльнiсть не враховується);

-  споживачi,  якi  проживають  у  багатоквартирних  житлових  будинках,  садових  товариствах,
дачних, дачно-будiвельних, гаражно-будiвельних кооперативах (на технiчнi цiлi та освiтлення).

Також Постановою встановлено, що за наявностi облiку споживання електроенергiї за перiодами
часу,  розрахунки  населення  проводяться  за  фiксованою  цiною  на  електричну  енергiю,  iз
застосуванням таких коефiцiєнтiв:

1) за двозонним диференцiюванням за перiодами часу:

0,5 фiксованої цiни в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми (з 23-ї години
до 7-ї години) та повний тариф у iншi години доби;

2) за тризонним диференцiюванням за перiодами часу:

1,5 фiксованої цiни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години i
з 20-ї до 22-ї години);

повна фiксована цiна у напiвпiковий перiод (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години, з 22-ї до
23-ї години);

0,4 фiксованої цiни в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї
години).

Цiни на унiверсальнi послуги для малих непобутових споживачiв                             ПрАТ
"Харкiвенергозбут" розрахованi вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 05.10.2018 № 1177 "про
затвердження Порядку формування цiн на унiверсальнi послуги" (зi змiнами i доповненнями),
розмiщенi на офiцiйному вебсайтi Товариства. 

У першому кварталi 2022 року становили:

- прогнозована цiна закупiвлi електричної енергiї на ринку електричної енергiї (без ПДВ) в сiчнi
2022 року становила 3509,07 грн./МВт*год.;

-  прогнозована  цiна  закупiвлi  електричної  енергiї  на  ринку електричної  енергiї  (без  ПДВ) в
лютому 2022 року становила 3718,29 грн./МВт*год.;

-  прогнозована  цiна  закупiвлi  електричної  енергiї  на  ринку електричної  енергiї  (без  ПДВ) в
березнi 2022 року становила 2713,32 грн./МВт*год.

Цiна  на  унiверсальнi  послуги  для  малих  не  побутових  споживачiв,  приєднаних  до  системи
розподiлу/передачi у першому кварталi 2022 становила:

По АТ "Харкiвобленерго" (без ПДВ):

- в сiчнi 2022 :1 клас 4180,60 грн./МВт*год., 2 клас 4882,17 грн./МВт*год.;



-в лютому 2022: 1 клас 4389,82 грн./МВт*год., 2 клас 5091,39 грн./МВт*год.;

-в березнi 2022: 1 клас 3384,85 грн./МВт*год., 2 клас 4086,42 грн./МВт*год.

По АТ "Укрзалiзниця" (без ПДВ):

- в сiчнi 2022 :1 клас 4156,79 грн./МВт*год., 2 клас 4851,78 грн./МВт*год.;

-в лютому 2022: 1 клас 4366,01 грн./МВт*год., 2 клас 5061,00 грн./МВт*год.;

-в березнi 2022: 1 клас 3361,04 грн./МВт*год., 2 клас 4056,03 грн./МВт*год.

По НЕК "УКРЕНЕРГО" (без ПДВ):

- в сiчнi 2022 :1 клас 3962,19 грн./МВт*год;

-в лютому 2022: 1 клас 4171,41 грн./МВт*год.;

-в березнi 2022: 1 клас 3166,44 грн./МВт*год.

Цiни на електричну енергiю для споживачiв по вiльних цiнах (ВЦ) розрахованi, вiдповiдно до
цiн,  що дiяли на ринку електричної енергiї  у I кварталi 2022 року з врахуванням тарифiв на
послуги  з  розподiлу  АТ  "Харкiвобленерго"  та  АТ  "Укрзалiзницi"  та  послуги  з  передачi
електричної енергiї НЕК "Укренерго".

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Фактичний чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у                  I кварталi
2022 року склав 1   849   883,864 тис. грн., з яких  1   849   883,864 тис. грн. дохiд вiд реалiзацiї
електроенергiї  та   0  тис.  грн.  дохiд  вiд  постачання  природного  газу,  за  рахунок  того,  що
дiяльнiсть з постачання природного газу у звiтному перiодi не розпочату. Фактичний дохiд вiд
постачання  електричної  енергiї  розподiляється  на  обсяги  постачання   унiверсальних  послуг
(ПУП),  якi забезпеченi на суму 1   142   471,551 тис. МВт*год. (питома вага 62% загального
обсягу постачання) та постачання електричної енергiї споживачам по вiльним цiнам (ВЦ)  та
трейдерська дiяльнiсть (ТД) на суму 707   412,313 тис. МВт*год. (питома вага 38% загального
обсягу).

iншi операцiйнi доходи (розшифрувати) 2   270 777  тис. грн.

Дохiд вiд вiдшкодуванняя штрафiв, пенi, неустойки  991 тис. грн.

Дана стаття доходiв виникає внаслiдок порушення умов договорiв споживачами.



вiдсотки банку  фактично склали 1 664  тис. грн. Вiдсотки банкiв за користування залишками
грошових коштiв на рахунках товариства.

вiдшкодування заборгованостi, по якiй нарахованi очiкуванi кредитнi збитки  фактично склали
3   326 тис. грн.

Вiдшкодування заборгованостi, по якiй нарахованi очiкуванi кредитнi збитки.

вiдшкодування судового збору  фактично склали                  1 287 тис. грн.  Дохiд по данiй статтi
виникає у вiдповiдностi з дiючим законодавством, та залежить вiд кiлькостi судових справ та
розмiру, сплаченого судового збору.

дохiд  вiд  послуг  по  збiльшенню  частки  виробництва  електричної  енергiї  з  альтернативних
джерел фактично склали  772 тис. грн. 

дохiд  вiд  послуг  iз  забезпечення  доступностi  електроенергiї  для  побутових  споживачiв
(отримана вiд ДП "Гарантований покупець")  

Фактично за I квартал 2022 року ПрАТ "Харкiвенергозбу" при виконаннi спецiальних обов'язкiв
для  забезпечення  загальносуспiльних  iнтересiв  у  процесi  функцiонування  ринку  електричної
енергiї  нараховано  послуги  iз  забезпечення  доступностi  електричної  енергiї  для  побутових
споживачiв в сумi                           2   260   841 тис. грн. , вiдповiдно до Договору № ЗЕ
61/21/2313/02/21 вiд                           15 вересня 2021 р. "Про надання послуг iз забезпечення
доступностi  електричної  енергiї  для  побутових  споживачiв  постачальником  унiверсальних
послуг".

вiдшкодування  витрат  по  вiдключенню/пiдключенню  споживачами  -  боржниками   фактично
склали  1   409  тис.  грн.  Вiдповiдно  до  Правил  роздрiбного  ринку  електричної  енергiї
споживачами - боржниками  вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з вiдключенням/пiдключенням
електричної енергiї.  

доходи по договорах оренди  фактично склали  487  тис. грн. 

Iншi фiнансовi доходи (розшифрувати) фактично склали     4 019 тис. грн. Доходи нарахованi iз



суми  довгострокової  дебiторської  заборгованостi  за  спожиту  електроенергiю  КП
"Жилкомсервiс",  на погашення якої за договором реструктуризацiї  пiсля первiсного визнання
оцiнюється Товариством за амортизованою собiвартiстю та застосовується метод ефективного
вiдсотка Дисконтування в МСФО (IFRS) 13.

    Загальний обсяг доходiв у I кварталi 2022 року  

склав  4   143   580 тис. грн.

3. Фактична витратна частина фiнансового плану. 

Витрати  пiдприємства  спiввiдносяться  з  доходами,  отриманi  в  результатi  фiнансово  -
господарської   дiяльностi  Товариства  та  не  перевищують  граничних  розмiрiв,  визначених  у
пунктi 13 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 року № 1673 "Про стан
фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за
використанням державного майна i фiнансових ресурсiв".

Собiвартiсть  постачання  електричної  енергiї  першого  кварталу  2022  року  складається  з
фактичних  обсягiв  постачання  електричної  енергiї   в  першому кварталi  2022  року,  а  також
фактичнi  виробничi  потреби  в  наданнi  певних  послуг  у  необхiдному  обсязi  для  сталого,
безперебiйного функцiонування                             ПрАТ "Харкiвенергозбут".

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть  реалiзованої  продукцiї   здебiльше складається  з  вартостi  купованої  електричної
енергiї  (69,8% загального обсягу), з плати за розподiл електричної енергiї (20,1%) та передачу
електричної енергiї (9,1%), а також витрат на оплату працi та iнше (1%): 

Витрати на сировину та основнi матерiали   фактично склали 85 тис. грн. Витрати пов'язанi з
виробничою  необхiднiстю  придбання  витратних  матерiалiв  для  сталого  функцiонування
Товариства.

Витрати на паливо   фактично склали  33 тис. грн.  Данi витрати здiйсненi  для забезпечення
роботи  автотранспорту.  Збiльшення  витрат  пов'язано  з  придбанням в 2021 роцi  автомобiлiв,
вiдповiдно  до  Iнвестицiйного  плану  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  на  2021  рiк.  Придбаннi
автомобiлi закрiпленi  за РРСЦ, якi розташованi у  Харкiвської областi, що призвело до значного
збiльшення пробiгу. 

Витрати на оплату працi  фактично склали  17   860 тис. грн. Витрати  передбаченi структурою
тарифу  на  послуги  постачальника  унiверсальних  послуг  електричної  енергiї  на  2022  рiк  та
витратами з дiяльностi вiд постачання електричної енергiї по вiльним цiнам.

Вiдрахування на соцiальнi заходи   фактично склали                       3 902 тис. грн.  Витрати



пов`язанi  зi   сплатою  єдиного  соцiального  внеску  (ЄСВ),  в  обов'язковому  порядку  та  на
регулярнiй основi,  нарахованого за ставкою 22% вiд фонду оплати працi.

Амортизацiя  основних  засобiв  i  нематерiальних  активiв  Фактично  склали  3  431тис.  грн.
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв на 2022 рiк розрахована вiдповiдно до
вимог  бухгалтерського  облiку,  виходячи  з  залишкової  вартостi  основних  фондiв  станом  на
01.09.2021  (розмiр  амортизацiї  на  2022  рiк  нарахований  вiдповiдно  до  фактичного  стану
фiнансових  показникiв  к  рiчному  плану  закупiвель  з  урахуванням  розподiлу  витрат  мiж
постачанням  унiверсальних  послуг  та  за  вiльними  цiнами),  залишкової  вартостi  ОЗ  та
нематерiальних активiв. 

Iншi витрати (розшифрувати) 

Iншi витрати (розшифрувати)  фактично склали    3 588 613 тис. грн.  т.ч.:

вартiсть купованої електроенергiї  фактично склала                      2    522 627 тис. грн. Витрати
обумовленi  середньою закупiвельною цiною електричної енергiї на ринку електричної енергiї. 

Обсяг закупiвлi електричної енергiї для побутових споживачiв у I кварталi 2022 року складався в
основному з обсягiв закупiвлi електричної енергiї у ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"  (ПСО-база) в
обсязi 342   762,856 МВт*год. на загальну суму 934   887,2 тис. грн. (без ПДВ), iз закупiвлi на
ринку двостороннiх договорiв                 (для населення по фiксу) в обсязi 126   024,1 МВт*год.
на  загальну  суму  343   165,994  тис.  грн.(без  ПДВ)  та  iз  закупiвлi  електричної  енергiї   у
ДП "Гарантований Покупець" в обсязi 59   029,7 МВт*год. на загальну суму                  135
848,871  тис.  грн.  (без  ПДВ).  Закупiвля  електричної  енергiї  у  ДП  "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"
обумовлено Постановою КМУ вiд 11 серпня 2021 № 859 зi змiнами, що вносяться до постанови
КМУ  вiд  5  червня  2019р.  №  483  та  укладеного  договору  з  ДП  "НАЕК  "ЕНЕРГОАТОМ",
вiдповiдно до якого придбання електричної енергiї постачальником унiверсальних послуг,  що
дiють  в  торговiй  зонi  "об'єднаної  енергосистеми  України",  за  результатами  проведення
електронних аукцiонiв стандартних продуктiв BASE M для постачання побутовим споживачам
таких постачальникiв (ПУП). 

Фактичний   обсяг  закупiвлi  електричної  енергiї  на  ринку  двостороннiх  договорiв  (РДД)
становить 128   133,4 МВт*год. на загальну суму 309   619,603 тис. грн.                   (без ПДВ).
Обсяг  закупiвлi  електричної  енергiї  на  ринку  РДН/ВДР  становить  284   948,1МВт*год.  на
загальну суму 726   865,693 тис.  грн.(без ПДВ).  Купiвля  небалансiв  забезпечена в обсязi  19 
588,921МВт*год. на загальну суму 55   804,732 тис. грн. (без ПДВ).   Купiвля електричної енергiї
по "зеленому тарифу" здiйснена  в обсязi 25 86,258 МВт*год. на загальну суму  13   827,829 тис.
грн.      (без ПДВ). Всього обсяги закупiвлi електричної енергiї в I кварталi 2022 року склали 963 
658,825 МВт*год. на загальну суму 2   522   626,698 тис. грн.

  

плата за розподiл електричної енергiї 

фактично склали 725 404 тис. грн. Фактичнi обсяги розподiлу електричної енергiї у першому
кварталi  склали  802   041,472  МВт*год.  Витрати  нарахованi  згiдно  договорiв
електропостачальника  про надання  послуг  з  розподiлу  електричної  енергiї,  укладених  з  АТ
"Харкiвобленерго"  та АТ "Укрзалiзниця"   (20,1% загального обсягу собiвартостi  реалiзованої
продукцiї).

витрати на оплату службових вiдряджень  фактично склали  7 тис. грн.  Витрати обумовленi
кiлькiстю фактичних вiдряджень, вартiстю проїзду, добових та вартiстю добового проживання у



вiдрядженнi. 

обов'язкове страхування фактично склали  5 тис. грн.  Витрати обумовленi необхiднiстю сплати
вiдрахувань на страхування водiїв.

доставка рахункiв (бланкiв)  фактичнi витрати склали                  2   053 тис. грн.  Данi витрати
понесенi на пiдставi укладених договорiв з               АТ "Укрпошта" для здiйснення доставки
рахункiв  побутовим  споживачам.  Також  цi  витрати  передбаченi  затвердженою  на  2022  рiк
структурою тарифу ПУП.

утримання центрiв обслуговування клiєнтiв (РРСЦ) 

фактичнi  витрати  склали  51  тис.  грн.   Данi  витрати  обумовленi  необхiднiстю  використання
мобiльного  зв'язку  працiвниками  РРСЦ,  згiдно  укладеного  договору  про  надання
телекомунiкацiйних послуг з ПрАТ "ВФ Україна" вiд 05.02.2019 № 295407312567/3/19 та з ТОВ
"ВФ Лайфселл" вiд 27.11.2019                       № 205412072/80/19.             

утримання  Кол-центру   фактичнi  витрати   склали  75    тис.  грн.   Витрати  понесенi  згiдно
договору про обслуговування АТС, послуги "Короткий номер", послуги "Iнформ-центр 0-800" та
послуги  "Телекомунiкацiйна  послуга  Лайфселл".  Також до послуг  з  пiдтримки роботи Кол -
центру вiдносяться витрати з технологiчного супроводу ТОВ "Дiвойс".

полiграфiчнi,  друкарськi послуги фактичнi витрати склали 824 тис.  грн. Витрати затвердженi
структурою  тарифу на  послуги  постачальника  унiверсальних  послуг  та  обгрунтованi  друком
платiжних  документiв   за  спожиту  електричну  енергiю  для  споживачiв  м.  Харкова  та
Харкiвської областi.

зв'язок  фактичнi витрати склали 79 тис. грн. 

Витрати  на  послуги  мобiльного  зв'язку  та   зв'язку  ПАТ  "Укртелеком",  послуги  "Internet",
резервнi  канали  зв'язку для РРСЦ, створення  оптоволоконних  лiнiй  зв'язку.  На пiдприємствi
укладенi та дiють договори з ПАТ "Укртелеком: (Договiр № 3523 вiд 21.01.2019р. про надання
послуг бiзнес-мережi; Договiр                 № 3576/23/19 вiд 15.04.2019 р. про надання послуг
бiзнес-мережi);                                      з ПрАТ "ВФ Україна": (Договiр № 295407312567/3/19 вiд
05.02.2019 р. про надання телекомунiкацiйних послуг); з ПАТ "Київстар" (Угода № 8663727 про
надання  послуг  рухомого  (мобiльного)  зв'язку  вiд  26.12.2018р.;  Договiр  про  надання
телекомунiкацiйних послуг № ДН-87/21/66/21 вiд 13.05.2021р.);                          з ТОВ
"Лайфселл"  (Договiр  №  205412072/80/19  вiд  27.12.2021р.  про  надання  телекомунiкацiйних
послуг, Договiр № АСS18UCC064/14/19 вiд 27.03.2019р. на послугу "Iнформ-центр-0-800-20-:)  

пiдготовка  кадрiв   фактичнi  витрати  склали  14  тис.  грн.  Витрати  обумовленi  вартiстю  та
кiлькiстю необхiдних для персоналу                     ПрАТ "Харкiвенергозбут" послуг з пiдвищення
квалiфiкацiї  фахiвцiв товариства.

канцелярськi витрати   фактичнi витрати склали                          119 тис. грн. Данi витрати
обумовленi  придбанням  необхiдних  канцелярських  матерiалiв  для  ефективної  роботи
працiвникiв. 

плата за оренду   фактично склала  1 619 тис. грн. Витрати обгрунтованi необхiднiстю оренди
примiщення  Товариства  в  2022 роцi  та  зростанням вiдшкодування  експлуатацiйних  витрат  з
утримання  орендованого  майна.  Також  до  витрат  вiдносяться  витрати   з  незалежної  оцiнки
майна.

охорона працi   фактично витрати склали 4 тис.  грн. Вiдповiдно до ЗУ "Про охорону працi"
товариство  повинно  забезпечувати  засобами  iндивiдуального  захисту,   вогнегасниками,
протигазами, стендами з охорони працi, пожежної безпеки, цивiльного захисту,  та iн. 



послуги банкуфактично склали 4   476 тис. грн.  

Витрати залежать вiд обсягу грошових коштiв, що надходять на рахунки                    ПрАТ
"Харкiвенергозбут"  за  спожиту  електричну  енергiю  у  I  кварталi  2022  року  вiд  побутових
споживачiв  та складаються з вiдсотку банкiв,  що визначений договором. Також Товариством
отримувалась  сплата  (погашення)  дебiторської  заборгованостi,  яка  виникла  у  побутових
споживачiв у 2021 роцi.

утримання транспортних засобiв  фактично склали                       8 тис. грн. Витрати, що пов'язанi
з утриманням власного автотранспорту,  пiдтримання їх задовiльного технiчного i санiтарного
стану,  у  тому числi  замiна  шин та  iн.  Витрати  на  утримання  8-ми одиниць  автотранспорту,
придбаного по Iнвестицiйному плану у 2021 р.

утримання  оргтехнiки   фактично  склали  31  тис.  грн.  Витрати  обгрунтованi  необхiднiстю
планування  придбання  комплектуючих  витратних   матерiалiв  та   послуг  на  технiчне
обслуговування офiсної технiки, у необхiднiй кiлькостi та за прогнозними цiнами.

кур'єрська доставка, доставка повiдомлень споживачам  фактично склали 299 тис. грн. Витрати
обумовленi необхiднiстю доставки повiдомлень про вiдключення споживачам - боржникам та
iнформацiйних повiдомлень на виконання вимог Правил роздрiбного ринку електричної енергiї.
А також витрати на поштово - телеграфнi  послуги, пов'язанi з вiдправкою листiв споживачам
щодо виробничих питань пiдприємства. 

послуги оператора ринку фактично склали 950 тис. грн. Витрати виникли iз запровадженням
повномасштабного  ринку  електричної  енергiї,  вiдповiдно  до  якого  здiйснено  реформування
ринку електричної енергiї з  1 липня 2019 року. 

гарантiйнiй внесок для участi в електронному аукцiонi з продажу е/е 

  фактично склали 80 тис. грн.  Внески за участь в електронних торгах сплачуються учасником
на  рахунок  електронного  майданчика  в  перiод  прийому  пропозицiй,  та  який  не  може
перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi обсягу цiнової заявки за стартовою цiною. Пiсля завершення
аукцiону реєстрацiйний внесок перераховується до вiдповiдного бюджету.

послуги з передачi електричної енергiї   фактично склали 329   863 тис.  грн. Обсяг послуги з
передачi електричної енергiї склав                       963   658,825 МВт*год., вiдповiдно договору на
послугу  з  передачi  електроенергiї,  укладеного  з  НЕК  "УКРЕНЕРГО".   Витрати  виникли  iз
запровадженням повномасштабного ринку електричної  енергiї,  вiдповiдно до якого здiйснено
реформування ринку електричної енергiї з  1 липня 2019 року. 

передрейсовий медичний огляд Медичний огляд водiїв транспортних засобiв, що проводиться з
метою визначення придатностi особи до безпечного керування транспортними засобами.

вивiз смiття   фактичнi витрати склали  0 тис. грн. Витрати нараховуються з метою забезпечення
вивозу смiття.  Збiльшення  витрат планується в зв'язку iз збiльшенням витрат на комунальнi
послуги в районах Харкiвської областi. 

вартiсть  проїзних  квиткiв    фактичнi  витрати  склали 0 тис.  грн.  Данi  витрати  сформованi  у
вiдповiдностi  до  необхiдної  виробничим процесом кiлькостi  проїзних  квиткiв  з  урахуванням
актуальної на внутрiшньому ринку вартостi проїзду.

витрати на комп'ютеризацiю облiкових робiт 

фактичнi витрати склали 20 тис. грн.  Витрати пов'язанi iз супроводженням Бiлiнгової системи,
У ПрАТ Харкiвенергозбут використовуються 2 бiлiнговi системи - АСРПС (пром.) та АСРПС
(побут), послуги комерцiйного облiку по виконанню функцiй ОЗД (зчитув. даних з лiчильникiв



ППКО  у  ролi  ОЗД),  розробка  та  пiдтримка  iнтернет  сайту,  супровiд  програми  1С  BAS,
обслуговування почтового серверу.

витрати на охорону   

фактичнi витрати склали 4 тис. грн.  

Витрати нараховуються з метою забезпечення охорони примiщень товариства.

Адмiнiстративнi витрати   фактично склали 15   165 тис. грн.

витрати на службовi вiдрядження  фактично склали                          32 тис. грн. Витрати
обумовленi кiлькiстю необхiдних вiдряджень, вартiстю проїзду, добових та вартiстю добового
проживання у вiдрядженнi. 

витрати на зв'язок   фактичнi витрати склали 10 тис. грн.  Данi витрати обумовленi необхiднiстю
використання  мобiльного  зв'язку  працiвниками  адмiнiстративно  -  управлiнського   персоналу
згiдно укладеного договору про надання телекомунiкацiйних послуг. 

витрати на оплату працi   фактичнi витрати склали                        7    469 тис. грн. Витрати
передбаченi  структурою тарифу на послуги  постачальника унiверсальних послуг  електричної
енергiї  на  2022  рiк;  пiдвищення   планується  за  рахунок  отримання  доходу  з  дiяльностi  вiд
постачання по вiльним цiнам.

вiдрахування на соцiальнi заходи    фактичнi витрати склали 1   455 тис. грн. Витрати пов`язанi
зi  сплатою єдиного соцiального внеску (ЄСВ), в обов'язковому порядку та на регулярнiй основi,
нарахованого за ставкою 22 % вiд фонду оплати працi.

Амортизацiя  основних  засобiв  i  нематерiальних  активiв  загальногосподарського  призначення
фактичнi витрати склали  855 тис. грн. Значення амортизацiї обумовлене  вартiстю основних
засобiв у вiдповiдностi з технiчним станом об'єктiв згiдно до вимог параграфiв 31 та 51 МСБО
№ 16 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв в I кварталi 2022
рiк розрахована вiдповiдно до вимог бухгалтерського облiку,  виходячи з залишкової вартостi
основних фондiв станом на 31.12.2021 (розмiр амортизацiї на 2022 рiк нарахований вiдповiдно
до  фактичного  стану  фiнансових  показникiв  к  рiчному  плану  закупiвель  з  урахуванням
розподiлу витрат мiж постачанням унiверсальних послуг  та за вiльними цiнами),  залишкової
вартостi ОЗ та нематерiальних активiв.

витрати  на  операцiйну  оренду  основних  засобiв  та  роялтi,  що  мають  загальногосподарське
призначення   фактичнi витрати склали 147 тис. грн.  Витрати обгрунтованi необхiднiстю оренди
основних засобiв на 2022 рiк з урахуванням компенсацiї незалежної оцiнки майна. Зростання
витрат  обгрунтовано  необхiднiстю  збiльшення  орендованого  примiщення  Товариства  в  2022
роцi. 



витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  фактичнi витрати склали 27
тис. грн. Витрати пов`язанi зi страхуванням придбаного автотранспорту.

витрати на страхування загальногосподарського персоналу   фактичнi витрати склали 0 тис. грн.
Витрати пов`язанi зi страхуванням водiїв автотранспортних засобiв.

консультацiйнi  та  iнформацiйнi  послуги     фактичнi  витрати  склали  1  тис.  грн.  Витрати
обумовленi потребою у певнiй перiодичностi оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi
учасника фондового ринку та подання звiтностi  або адмiнiстративних даних до НКЦПФР та
звернення до iнформацiйно-аналiтичних центрiв.

юридичнi послуги  фактичнi витрати склали 14 тис. грн. Витрати, якi необхiднi для органiзацiї
та здiйснення судових процесiв  з боржниками товариства,  в т.  ч.  судовi  експертизи,  послуги
адвокатiв,  нотарiальнi  послуги.  Витрати  понесенi   в  зв'язку зi  зростанням тарифiв  на  судовi
експертизи, витрати на винагороду адвокатам за надання правничої (правової) допомоги. 

 

послуги  з  оцiнки  майна   фактично  склали  49  тис.  грн.  Витрати  обумовленi   проведенням
незалежної  оцiнки  майна  для  визначення  ринкової  вартостi  об'єктiв  для  використання  в
розрахунку орендної плати.

витрати на охорону працi загальногосподарського персоналу  фактичнi витрати склали 1 тис.
грн.   Вiдповiдно  до  Закону  України  "Про  охорону  працi"  товариство  повинно  забезпечити
перiодичнi  медогляди  та навчання фахiвцiв з охорони працi в центрi навчання та iн. 

витрати на пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв   фактичнi витрати склали 31 тис.
грн.   Витрати  обумовленi  вартiстю  та  кiлькiстю  необхiдних  для  персоналу  ПрАТ
"Харкiвенергозбут"  послуг  з  пiдвищення  квалiфiкацiї   фахiвцiв  товариства.  Рiвень  витрат
обумовлений  необхiднiстю  пiдвищення  професiйного  рiвня  працiвникiв  за  умовами  нових
стандартiв на ринку електроенергiї, розширення видiв дiяльностi товариства, розвитком нових
технологiй  в  суспiльствi.  В  зв'язку  з  пандемiєю  в  Українi,  за  останнi  роки  пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв проводилося не в повному обсязi. 

iншi адмiнiстративнi витрати (розшифрувати)  за планом становить 5 074 тис. грн.

 у т. ч.:

матерiальнi витрати фактичнi витрати склали 7 тис. грн. Данi витрати пов'язанi з необхiднiстю
придбання необхiдних матерiалiв для ефективної роботи ПрАТ "Харкiвенергозбут". 

витрати на паливо фактично склали 34 тис. грн.  Данi витрати передбаченi для забезпечення
роботи  автотранспорту.  Зростання  витрат  вiдбулось  в  зв'язку  iз  збiльшенням  автопарку,
збiльшення пробiгу автотранспорту та цiн на паливо.



канцелярськi  витрати  фактично  склали  27  тис.  грн.   Данi  витрати  обумовленi  придбанням
необхiдних канцелярських матерiалiв для ефективної роботи працiвникiв.

витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв фактично склали 368
тис. грн. Витрати нарахованi на умовах вiдповiдних договорiв у вiдсотковому спiввiдношенню
до загального обороту перерахованої заробiтної плати та в залежностi вiд кiлькостi проведених
платiжних доручень. 

перiодичнi видання   фактично склали 16 тис. грн.  Витрати обумовленi  вартiстю пiдписки, яка
була здiйснена у груднi 2021 року  на отримання перiодичних видань у необхiднiй кiлькостi для
сучасного пiдходу до  господарської дiяльностi ПрАТ "Харкiвенергозбут". 

витрати на проведення рiчних зборiв  фактично склали             10 тис. грн.  Витрати сформованi з
метою проведення рiчних зборiв акцiонерiв, в т. ч. послуги депозитарних установ та прогнозної
вартостi абонентського обслуговування за ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, за
пiдготовку вiдповiдей на письмовi запити та iн. 

витрати на врегулювання спорiв у судових органах   

фактично  склали  1614  тис.  грн.  Вiдповiдно  до  Закону  України  "Про  судовий  збiр"  ставка
судового  збору  за  кожною  окремою  справою  обраховується  виходячи  зi  встановленої
мiнiмальної  заробiтної  плати.  Вiдповiдно  до  ч.  2  ст.  26  Закону  України  "Про  виконавче
провадження" передбачено для звернення до органiв виконавчої служби надання квитанцiї про
сплату авансового внеску у розмiрi  2 % вiд суми,  що пiдлягає  стягненню,  але не бiльше 10
мiнiмальних  розмiрiв  зарплати,  за  немайновими  рiшеннями  з  фiзичних  осiб  1  мiнiмальна
заробiтна плата, з юридичних осiб - 2 мiнiмальнi заробiтнi плати.

оплата  лiцензiй     фактичнi  витрати  склали   93  тис.  грн.   Сплата  лiцензiї  за  користування
системою "ЛIГА:ЗАКОН" та використання системи "Expertus Кадри" за рiвнем VIP. 

статистичнi довiдки  фактично склали 47 тис. грн. Витрати обумовленi прогнозною кiлькiстю
отриманих статистичних довiдок,  що залежить  або вiд особливостей судової  справи,  або вiд
вимог  суду.  А  також  отримання  довiдок  з  реєстру  територiальної  громади  м.  Харкова  для
проведення позовної роботи з побутовими споживачами.

витрати  на  комп'ютеризацiю  облiкових  робiт    фактично  склали  246  тис.  грн.  Витрати
обумовленi  iнтернет  супроводом  програми  1С  "Пiдприємство",  консультацiї,  поновлення  i
пiдтримкою системи бухгалтерського облiку (1С УПП, 1С ЗУП). 

послуги бiржi (Код рядка  1051/12)  фактично склали 198 тис. грн.   Витрати нараховуються за



участь ПрАТ "Харкiвенергозбут" у тендерах в якостi учасника закупiвель.

внески на регулювання   фактично склали 2409 тис. грн.  Витрати нараховуються на виконання
Постанови НКРЕКП вiд 06.04.2017 № 491.

кур'єрська  доставка   фактично  склали  2  тис.  грн.  Витрати  обгрунтованi  необхiднiстю
термiнового надсилання документацiї до ФДМУ, НКРЕКП, НЕК "УКРЕНЕРГО" та Наглядової
ради ПрАТ "Харкiвенергозбут".

iншi операцiйнi витрати (розшифрувати) фактично склали 2   207 тис. грн.  у т.ч.: 

оплата лiкарняних за рахунок пiдприємства   фактично                склали 266 тис. грн. Витрати
обумовленi  необхiднiстю  оплати  перших  5  днiв  тимчасової  непрацездатностi  внаслiдок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi.

ЄСВ на оплату лiкарняних за рахунок пiдприємства 

Фактично склали 155 тис. грн. Витрати пов`язанi зi  сплатою єдиного соцiального внеску (ЄСВ),
в  обов'язковому  порядку  та  на  регулярнiй  основi,   нарахованого  на  лiкарнянi  за  рахунок
пiдприємства.

витрати на виплати, що не належать ФОП фактично склали 36 тис. грн. Проведенi виплати для
фiнансової пiдтримки працiвникiв                                            ПрАТ "Харкiвенергозбут" у
першому кварталi 2022 року.

витрати з вiдключення/пiдключення споживачiв-боржникiв   фактично склали 1   408 тис. грн.
Витрати виникли iз запровадженням повномасштабного ринку електричної енергiї, вiдповiдно
до якого здiйснено реформування ринку електричної енергiї з  1 липня 2019 року.

 МШП для невиробничого використання фактично склали 342 тис. грн. Витрати здiйсненi пiд
час  перебування  на роботи товариства  у вiддаленому офiсi  в  першому кварталi  2022 року в
зв'язку iз введенням воєнного стану на Українi.  



Фiнансовi витрати (розшифрувати) фактично склали 1   203 тис. грн., в тому числi:

iншi (плата за кредит)   фактично склали 1200 тис. грн.

Витрати  нарахованi  згiдно  умов  договору  про  надання  кредиту,  у  розмiрi  14,9%  рiчних  до
загальної суми отриманого кредиту. Кредитодавець                                    АТ "Мегабанк" вiдкрив
у 2021 роцi вiдновлювальну кредитну лiнiю, договiр                    № 20-20/2021 вiд 11.08.2021р.
Протокол № 6/2021 засiдання Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 30.03.2021р. 

Витрати  виникають  внаслiдок дисконтування  витрат по орендi  майна,  у  звiтному перiодi  не
нараховувались.  

плата за користування фiн гарантiєю    3 тис. грн.    Витрати нараховуються згiдно з умовами
договору про надання фiнгарантiї                     № 124 вiд 29.05.20, пп. 2.3.1, у розмiрi 3% рiчних
до загальної суми отриманої фiнгарантiї.

Загальний обсяг витрат  фактично склав 3   713   864 тис. грн.

Розрахунок витрат на оплату працi та їх узгодженiсть iз законодавством.

Фактична середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у першому кварталi                     2022 року
склала 498 працiвника, у т.   ч.:

члени наглядової ради - 2; члени дирекцiї - 2; керiвник - 1;

адмiнiстративно - управлiнський персонал  - 73;

працiвники - 420.

Фактичнi витрати на оплату працi у першому кварталi 2022 року  склали                              25 359
тис. грн., у т.ч.:

члени наглядової ради - 142 тис. грн.; члени правлiння - 639 тис. грн.;

керiвник - 639 тис. грн.;



адмiнiстративно-управлiнський персонал - 6   079 тис. грн.;

працiвники - 17   860 тис. грн.

Середньомiсячнi витрати на оплату працi одного працiвника у 2022 роцi розрахованi на
рiвнi 25 271   грн. 

Станом на 30.11.2021 середнi витрати на оплату працi одного працiвника складають 18 
235,9 грн., середня чисельнiсть 497 працiвника. Збiльшення витрат на оплату працi у 2022 роцi
планується в зв'язку з плановим збiльшенням середньооблiкової чисельностi працiвникiв. 

4. Фiнансовi результати у першому кварталi 2022 року:

Валовий прибуток  склав (1   745   140 тис. грн.) за рахунок вiдображення доходу вiд послуг iз
забезпечення  доступностi  електроенергiї  для  побутових  споживачiв,  отримана  вiд  ДП
"Гарантований покупець" по статтi доходiв  по рядку 1073/8. Фактично за I квартал 2022 року
ПрАТ  "Харкiвенергозбу"  при  виконаннi  спецiальних  обов'язкiв  для  забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї нараховано
послуги iз забезпечення доступностi електричної енергiї для побутових споживачiв в сумi  2 
260   841 тис. грн. , вiдповiдно до Договору № ЗЕ 61/21/2313/02/21 вiд 15 вересня 2021 р. "Про
надання  послуг  iз  забезпечення  доступностi  електричної  енергiї  для  побутових  споживачiв
постачальником  унiверсальних  послуг",  що  значно  перевищує  валовий  прибуток  (збиток),
отриманий у першому кварталi 2022 року.

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi  складає 508   265 тис.   грн.

Фiнансовий результат до оподаткування    складає 511   081 тис.   грн.

Чистий фiнансовий результат 429 716 тис.   грн.

5. Фактичний обсяг платежiв до бюджету та державних цiльових фондiв. 

Плата поточних податкiв та обов'язкових платежiв у першому кварталi склала 13 947   тис.   грн.,
у т. ч:

-  ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету у сумi 9 002 тис.   грн.; 

-  податок на доходи фiзичних 4 565 тис.   грн.;

-  вiйськовий збiр 380 тис.   грн.;



- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 5 370 тис. грн.

Усього виплат на користь держави  19 317 тис. грн.

6. Рух грошових коштiв (фактичний за перший квартал 2022р.)

Залишок грошових коштiв на початок 2022 року становив                                        153 870 тис.
грн. , на кiнець перiоду   21   320 тис. грн. . Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 2022
року  склав  - 132 550 тис. грн. .

Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi :

-  надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi  в першому кварталi 2022 року склав
4   133 778 тис. грн., в тому числi: виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  1 
472   613  тис.  грн  цiльове  фiнансування  581  тис.  грн.  ,  з  них  фiнансування  з  Фонду  соц.
страхування України 581 тис. грн.; надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 2   637 375
тис. грн. ;  iншi надходження                                         23 209 тис. грн.(рядок 3070), з них:
надходження вiд повернення авансiв                         17 253 тис. грн. (рядок 3070/1);  надходження
вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках  1664 тис. грн. (рядок 3070/2);  штрафи,
пенi, неустойки                    990 тис. грн. (рядок 3070/3);  iншi надходження (вiдключення
споживачiв-боржникiв, iншi надходження)  3   302 тис. грн.

 -  витрачання  грошових  коштiв  вiд  операцiйної  дiяльностi  в  першому  кварталi  2022  року
забезпечено на суму 4   204   768 тис. грн. (рядок 3100),                            в т.ч. розрахунки за
продукцiю (товари, роботи, послуги) 1   235 128 тис. грн., розрахунки з оплати працi 22 277 тис.
грн., вiдрахування на соцiальнi заходи                 5   949 тис. грн.; зобов'язання з податкiв,   зборiв
та iнших обов'язкових платежiв   (рядок 3150)  16   617 тис. грн.; iншi витрачання (рядок 3170) 2 
924 797 тис.  грн., з них: витрачання на оплату авансiв 2   911   893 тис.  грн., витрачання на
оплату повернення авансiв 5 176 тис. грн., iншi витрачання 7 728 тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (70   990) тис. грн.

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  (11 560) тис. грн. грошовi кошти спрямованi на
придбання нематерiальних активiв.

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.

Витрачання грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (50 000) тис. грн., в т.ч. : 

повернення коштiв за короткостроковими зобов'язаннями   (50 000) тис. грн.

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (50 000) тис. грн.



7. Капiтальнi iнвестицiї.

Джерелами капiтальних  iнвестицiй  на  2022   рiк  є  власнi  кошти вiд  постачання  електричної
енергiї  як постачальника унiверсальних послуг  так i  електричної  енергiї  за вiльними цiнами.
Загальна сума капiтальних iнвестицiй у першому кварталi 2022   року склала 19 196 тис.   грн.
без ПДВ, вiдповiдно до Iнвестицiйного плану ПрАТ "Харкiвенергозбут" на 2022р.,  в тому числi:

придбання (виготовлення) основних засобiв 19 196   тис. грн.

Фактично  виконання  iнвестицiйного  плану  у  першому  кварталi  2022  року  складається  з
фiнансування наступних об'єктiв:

- придбання (виготовлення) основних засобiв (машини та обладнання вартiстю понад 50 тис.
грн.) 18   225 тис. грн.;

- придбання (виготовлення) основних засобiв (автотранспорт) 816 тис. грн.;

- придбання (виготовлення) основних засобiв (меблi) 28 тис. грн.;

- придбання (виготовлення) основних засобiв (iншi) 127 тис. грн.

                                                      





ХV. Проміжний звіт керівництва
Метою дiяльностi Товариства є надання послуг з постачання електричної енергiї  споживачам
м.Харкова,  Харкiвської  областi  та  iнших  областей  України.  Свою  дiяльнiсть  Товариство
здiйснює  на  пiдставi  лiцензiї  на  право  провадження  господарської  дiяльностi  з  постачання
електричної  енергiї  споживачу  виданої  постановою  НКРЕКП  вiд  16.06.2018  №  505.  Також
вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 26.10.2018 №1268 на Товариство покладено виконання
спецiальних функцiї, щодо забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування
ринку  електричної  енергiї,  а  саме  функцiї  постачальника  унiверсальних  послуг  на  територiї
Харкiвської  областi  та  м.  Харкова.  Дiяльнiсть  Товариства  регулюється  Статутом,  що
затверджений  загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства  30.05.2018  (Протокол  Загальних
зборiв  ПрАТ  "Харкiвенергозбут"  вiд  30.05.2018  №1),  Цивiльним  кодексом  України,
Господарським кодексом України, Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi
папери  та  фондовий ринок",  "Про ринок  електричної  енергiї",  а  також iншими нормативно-
правовими  актами  України.  Законодавчi  обмеження  по  проникненню  на  ринок  електричної
енергiї у пiдприємства вiдсутнi. 

 

Також  29.04.2020  Головою НКРЕКП В.  Тарасюком  було  пiдписано  постанову  № 894
"Про  видачу  лiцензiї  з  постачання  природного  газу  ТОВ  "ЕХ  ЕНЕРГIЯ"  та  ПрАТ
"Харкiвенергозбут",  але  господарська  дiяльнiсть  з  постачання  природного  газу  у  звiтному
перiодi не здiйснювалась.

Полiтика Товариства щодо управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками базується
на єдиному пiдходi до оцiнювання, аналiзу, єдиних вимогах до системи внутрiшнього контролю.

Усi ключовi рiшення Товариством приймаються з урахуванням ризикiв i можливостей та
їх рiвня. Для розвитку та пiдтримки ризик-менеджменту наказом Товариства вiд 10.07.2020 року
№  63  затверджено  Положення  про  комiсiю  з  оцiнки  корупцiйних  ризикiв  ПрАТ
"Харкiвенергозбут".  

Товариство  систематично  аналiзує  оперативну  та  звiтну  iнформацiю,  що  дозволяє
оцiнити  рiвень  ризику,  а  також  визначити  можливостi  впливу  на  досягнення  фiнансових  та
операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв проводиться у всiх випадках суттєвих змiн зовнiшнього
середовища.

Товариством застосовується наступна процедура виявлення та мiнiмiзацiї кожної групи
ризикiв до найнижчого рiвня:

" створення робочих груп за участю експертiв у всiх профiльних галузях;

" виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв;

" оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю;

" вбудування  елементiв  внутрiшнього  контролю  до  процесiв  для  запобiгання  настанню
ризикових подiй;

" вибiр  i  реалiзацiя  найефективнiших  i  найбiльш  економiчних  заходiв  для  зниження
схильностi до ризикiв;

" монiторинг  ефективностi  заходiв  i  загального  профiлю  ризикiв  та  можливостей
Товариства.



Операцiйнi ризики.

 Товариство придiляє особисту увагу операцiйним ризикам.  В Товариствi  впроваджено
процес виявлення, оцiнювання, управлiння та монiторингу ризикiв в межах рiчного планування,
вiдповiдна  система  звiтностi  щодо  всiх  груп  ризикiв.  Реалiзуються  програми  зi  зниження
операцiйних витрат i пiдвищення ефективностi виробничих процесiв.

Систематично проводиться аудит бiзнес-процесiв з аналiзом необхiдностi та достатностi
контрольних  процедур.  У  межах  операцiйної  дiяльностi  виконуються  заходи  для  пiдтримки
заданого  рiвня  абсолютної  лiквiдностi.  З  цiєю  метою  в  Товариствi  запроваджено  механiзм
планування  та  управлiння  рухом  коштiв,  який  дозволяє  оперативно  реагувати  на  змiни  в
зовнiшньому та внутрiшньому середовищi.

Фiнансовi ризики.

Не менш важливим для Товариства є своєчасне виявлення та оцiнка фiнансових ризикiв,
в тому числi ризику ймовiрного банкрутства, для чого за показниками балансу обчислюються
коефiцiєнти фiнансової стiйкостi та платоспроможностi. 

З  метою  управлiння  фiнансовими  ризиками  Товариством  запроваджено  механiзм
нейтралiзацiї  ризикiв  який  грунтується  на  використаннi  сукупностi  методiв  i  прийомiв
зменшення можливих фiнансових втрат. З цiєю метою Товариством запроваджено механiзми:

" уникнення ринкових операцiй якi пов'язанi з дуже серйозними та великими ризиками;

" утримання ризику шляхом компенсацiї втрат за рахунок системи штрафних санкцiй та
резервування частини фiнансових ресурсiв;

" мiнiмiзацiя ризику шляхом лiмiтування напрямкiв фiнансової дiяльностi.

Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх
еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство  також  має  iншi  фiнансовi  iнструменти,  включаючи  дебiторську  та  кредиторську
заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. 

Товариство  не  здiйснювало  операцiй  з  деривативами  з  метою  управлiння  процентними  та
валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування. 

Основними  ризиками,  пов'язаними  з  фiнансовими  iнструментами  Товариства,  є  ризик
лiквiдностi,  кредитний  ризик  та  ризик  концентрацiї.  Товариство  переглядає  та  узгоджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче. 

Ринковий  ризик  -  це  ризик  того,  що  справедлива  вартiсть  майбутнiх  грошових  потокiв  за
фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  внаслiдок  змiн  ринкових  цiн.  Ринковий  ризик
включає в  себе три типи ризику:  вiдсотковий ризик,  валютний ризик та  iншi  цiновi  ризики,
наприклад,  ризик  змiни  цiн  на  iнструменти  капiталу i  ризик  змiни  цiн  на  товари.  Фiнансовi
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе реструктуризовану заборгованiсть, а
також фiнансовi активи, доступнi для продажу.



 Процентний ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх
грошових  потокiв  за  фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  зважаючи  змiн  ринкових
процентних ставок. Керiвництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому
що Станом на 30 червня 2021 та на 30 червня 2020 рокiв Товариство не має кредитiв отриманих
за плаваючими вiдсотковими ставками.

 Ризик  концентрацiї  бiзнесу  Основна  господарська  дiяльнiсть  Товариства  зосереджена  на
територiї Українi. Законодавство, що впливає на дiяльнiсть Товариство в Українi, схильне до
частих змiн. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у
разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi. 

Управлiння ризиком капiталу - Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити
своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток
акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства
регулярно переглядає структуру капiталу.  На основi результатiв таких переглядiв Товариство
вживає  заходiв  для  пiдтримання  балансу загальної  структури  капiталу за  рахунок  залучення
нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. Товариство здiйснює контроль капiталу,
використовуючи  спiввiдношення  власних  i  позикових  коштiв,  яке  розраховується  шляхом
дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. 

Основними проблемними питаннями та невизначеностями є:

1. Наявнiсть дебиторської заборгованостi 

Основними  боржниками  Товариства  є  комунальнi  пiдприємства  та  побутовi  споживачi
(населення).  Слiд  зазначити,  що  у  товариства  законодавчо  обмеженi  процедури  управлiння
станом  заборгованостi  комунальних  пiдприємств.  Додатковим  пригнiчуючим фактором є  дiя
карантинних  обмежень з  метою запобiгання поширенню коронавiрусу  COVID-19 (Постанова
НКРЕКП  №  766  вiд  08.04.2020р.  зi  змiнами),  через  що  вiдсутня  можливiсть  вiдключати
"захищених" споживачiв за умови наявностi заборгованностi.

2. Стрiмкий рiст цiни на електричну енергiю на рiзних сегментах ринку.

Вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - КМУ)          вiд 11 серпня
2021 р. № 859 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2019 р.
№ 483 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України"
з  1  жовтня  2021  року  набрали  чинностi  змiни  до  Положення  про  покладання  спецiальних
обов'язкiв  на  учасникiв  ринку  електричної  енергiї  для  забезпечення  загальносуспiльних
iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї (далi - Положення).

Слiд окремо вiдзначити оплату ПУП послуг операторiв розподiлу та передачi. Послуги ПУП ДП
"Гарантований покупець" передбачають тiльки покриття витрат на купiвлю електричної енергiї,
але у ПУП є зобов'язання щодо оплати послуг операторам систем. ПУП має сплачувати авансовi
платежi за послуги розподiлу i передачi електричної енергiї у розрахунковому мiсяцi. Фактично,
кошти на  оплату послуг  операторiв  систем будуть  сплачуватися побутовими споживачами у
наступному перiодi, за розрахунковим. Отже, ПУП не має фiнансової змоги вчасно сплачувати



послуги операторам систем.

Вплив COVID-19

 Наприкiнцi  2019 року,  з  Китаю вперше з'явилися  новини про COVID-19 (Коронавiрус).  На
початку 2020 року вiрус поширився по всьому свiту та його негативний вплив набрав обертiв.
Свiтове  поширення  COVID-19  створило  значну  мiнливiсть,  невизначенiсть  та  економiчне
падiння упродовж 2020 року. Вiрус охопив понад 200 країн та продовжує суттєво впливати на
економiчну ситуацiю та  галузь  охорони здоров'я.  Пандемiя  призвела до широкомасштабного
негативного впливу на свiтову економiку i iснує значна невизначенiсть щодо того, наскiльки
COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалiсть урядових та iнших
заходiв, направлених на уповiльнення поширення вiрусу, таких як карантин, домашнiй режим,
призупинення бiзнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та мiсцева влада також розробили
полiтику щодо покрокового виходу з карантину. Деякi юрисдикцiї пiд час виходу з карантину
змушенi повертатись до обмежень через збiльшення кiлькостi нових захворювань на COVID-19,
зокрема, через виявлення нових штамiв вiрусу, серед яких особливу небезпеку становить штам
Delta.  Хвилеподiбне  розповсюдження  нового  штаму  ставить,  наразi,  питання  про  посилення
карантинних заходiв. В Українi заходи до запобiгання розповсюдженню коронавiрусу подовженi
до 31.12.2021. Подальше подовження карантину, або його скасування, залежить вiд швидкостi
реакцiї на новi загрози, що виникають. Товариство вжило ряд запобiжних заходiв, спрямованих
на  те,  щоб  мiнiмiзувати  ризики  для  своїх  працiвникiв,  бiзнесу  та  громад,  що  працюють,
включаючи органiзацiю вiддалених робочих мiсць та надання iндивiдуальних засобiв захисту
своїм працiвникам. Однак, керiвництво не може гарантувати, що цi дiї, будуть ефективними для
запобiгання майбутнiх перебоїв у роботi Товариства. Товариство оцiнило вплив COVID-19 на
знецiнення  активiв,  дiяльнiсть,  що  приносить  доходи  вiд  реалiзацiї,  здатнiсть  генерувати
достатнiй грошовий потiк для своєчасного погашення зобов'язань, та можливiсть продовжувати
свою дiяльнiсть  в  осяжному майбутньому.  На  дату випуску  цiєї  фiнансової  звiтностi,  вплив
COVID-19  на  дiяльнiсть  Товариства  не  був  суттєвим.  Керiвництво  продовжує  регулярно
вiдслiдковувати  вплив  COVID-19,  а  саме  його  потенцiйний  вплив  на  фiнансовий  стан,
результати дiяльностi, грошовi потоки, знецiнення активiв та платоспроможнiсть контрагентiв.
Кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд майбутнiх подiй, включаючи, серед iншого, вiд
кiнцевого географiчного поширення та тяжкостi  вiрусу,  наслiдкiв  урядових та iнших заходiв,
107 спрямованих на запобiгання поширенню вiрусу,  розробки ефективних методiв лiкування,
тривалостi спалаху, дiй, якi вживають урядовi органи, замовники, постачальники та iншi третi
сторони, наявностi робочої сили, термiнiв та ступеню вiдновлення нормальних економiчних та
операцiйних  умов.  Керiвництво  продовжує  докладати  зусиль  для  виявлення,  управлiння  та
пом'якшення наслiдкiв пандемiї COVID-19 на результати дiяльностi Товариства; однак, iснують
фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалiсть та тяжкiсть
цього  спалаху,  будь-яких  подiбних  спалахiв,  а  також  вжитих  подальших  урядових  та
регуляторних  дiй.  Керiвництво  Товариства  вважає,  що  пiдготовлена  фiнансова  звiтнiсть
вiдображає усi найкращi оцiнки у вiдношеннi до можливих наслiдкiв COVID-19.

3. 24.02.2022 вiдбулось повномасштабне вторгнення росiйської федерацiї на територiю України,
у тому числi Харкiвськоїобластi. Частина територiї була окупавана, що унеможливило погасити
дебиторську заборгованiсть на окупованих районах. Примiщення, якi орендуються для ведення
господарської дiяльностi були пошкодженi в наслiдок обстрiлiв росiйської федерацiї. Головний
офiс тимчасово було евакуйовано в хмельницьку область для ведення безперебiйної дiяльностi
Товариства, на яке покладено обов'язки постачальника унiверсальних послуг. 

Важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову

звiтнiсть:

- у зв'язку з вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України, на пiдставi пропозицiї



Ради нацiональної безпеки i оборони України, вiдповiдно до пункту 20 частини першої статтi
106

Конституцiї України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента

України № 64/22 вiд 24.02.2022 по всiй територiї України введено воєнний стан.

Торгово-промислова палата засвiдчує форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили):

вiйськову агресiю росiйської федерацiї проти України, що стало пiдставою введення воєнного

стану iз 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 дiб, вiдповiдно до Указу

Президента  України  вiд  24  лютого  2022  року  №  64/2022  "Про  введення  воєнного  стану  в
Українi".

Враховуючи це, ТПП України пiдтверджує, що зазначенi обставини з 24 лютого 2022 року до їх

офiцiйного закiнчення, є надзвичайними, невiдворотними та об'єктивними обставинами для

суб'єктiв господарської дiяльностi та/або фiзичних осiб по договору, окремим податковим та чи

iншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згiдно з умовами договору,

контракту, угоди, законодавчих чи iнших нормативних актiв i виконання вiдповiдно яких/-го

стало неможливим у встановлений термiн внаслiдок настання таких форс-мажорних обставин

(обставин непереборної сили);

- вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 211 вiд 11.03.2020 "Про

запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" iз змiнами, на усiй територiї України встановлено

карантин з 12 березня 2020 р., який продовжили до 31 травня 2022 р.;

-  Згiдно  Наказу  Мiнiстерства  Енергетики  України  вiд  04.03.2022  № 104  "Щодо  проведення
розрахункiв на ринку електричної енергiї" до ПрАТ "Харкiвенергозбут",  як до постачальника
електричної  енергiї,  на  якого  покладено  спецiальнi  обов'язки  постачальника  унiверсальних
послуг,   було  переведено  850 споживачiв  (з  01.03.2022 -  87 споживачiв,  з  04.04.2022  -  750
споживачiв,  з 11.05.2022  2 споживачi,  з 24.06.2022 - 11 споживачiв),  i  далеко не всi з них є
"платоспроможними".  Найбiльший  прирiст  дебiторської  заборгованостi  допущено
комунальними пiдприємствами м. Харкова, якi вiднесенi до "критичної iнфраструктури":  КП
"Харкiвводоканал"; КП "Харкiвський Метрополiтен" та КП "Жилкомсервiс".  



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво ПрАТ "Харкiвенергозбут" стверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна

iнформацiя емiтента станом на 31.03.2022 року розкриває всi вiдомi питання, якi мають

вiдношення до здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi

умови, подiї i плани керiвництва. Промiжний звiт керiвництва, що подається вiдповiдно до

частини четвертої статтi 127 Закону "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", мiстить

достовiрну та об'єктивну iнформацiю щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного

перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та

невизначеностей.

В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або якого-небудь iншого припинення

дiяльностi Товариства.


