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Вступ
Придбання цінних паперів ПАТ "Західенерго" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.
На момент створення Товариства його Засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації
України, правонаступником якого було Міністерство палива та енергетики України, яке реорганізовано у Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України.
На дату заснування Товариства кількість акцій Засновника у статутному капіталі Товариства складала 12790541
(дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одна) проста іменна акція, що дорівнювало 100 %
статутного капіталу.

Відкрите акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО», створене на базі раніше діючої державної акціонерної генеруючої
компанії «ЗАХІДЕНЕРГО», зареєстрованої Бюро координації, контролю, державної реєстрації господарчих формувань та
об’єднань громадян Економічного управління Виконкому Львівської міської ради народних депутатів 04.09.1995 року,
реєстраційний номер 09809, свідоцтво № 23269555, з правом повного правонаступництва. прав та обов`язків.
Відкрите акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО» перейменовано у Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО»
відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року,
рішенням Загальних зборів акціонерів 22.03.2011.
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та
іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між
акціонерами.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне наєйменування: Публічне акціонерне товариство „Західенерго”. Скорочене найменування: ПАТ
„Західенерго”. Код за ЄДРПОУ: 23269555
1.2. Дата проведення державної реєстрації 18.04.2000 р.
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради
Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15
Номери контактних телефонів та факсів: телефон +38(032)2390710, факс (032)2390717
Адреса веб-сторінки: www.zakhidenergo.ua Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua
1.3. ДАЕК "Західенерго" зареєстрована в 1995 році і є правонаступником ДП "Західенерго".
Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» (далі - Товариство) створене відповідно до рішення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 листопада 1999 року з Державної акціонерної енергогенеруючої компанії
«Західенерго».
На момент створення Товариства його засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації
України.
Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року Відкрите акціонерне товариство
„Західенерго” перейменовано на Публічне акціонерне товариство „Західенерго”.
Строк існування: 16 років.
Створене на невизначений строк.
1.4. Купівля і продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, не здійснювалися
протягом звітного періоду.

1.5. Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 року із членів
Наглядової ради призначено:
1. Головою Наглядової ради - Познякова Олександра Вікторовича (на розкриття паспортних даних не згоден).
Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України", голова Спостережної ради ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ
"Донецькобленерго", АК "Київенерго", голова Наглядової ради ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ"Донбасенерго", ВАТ
"Харківобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", ВАТ "Західенерго", керівник департаменту ДПЕК, директор з економіки та
фінансів ТОВ "Східенерго" та ВАТ "Донбасенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за
корисливі злочини не має.
2. Заступником голови Наглядової ради - Омеляновського Петра Йосиповича (на розкриття паспортних даних не
згоден). Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,000172%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: Президент НАК "Енергетична компанія України", Генеральний директор ВАТ "Західенерго". Строк, на який
призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
3. Секретарем Наглядової ради - Гайдамаку Натілію Володимирівну, паспорт СН 308428, виданий Мінським РУГУ МВС
України в м.Києві 03.10.1996. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", начальник
відділу Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "ЕКУ", секретар Наглядової ради ВАТ
"Західенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від.06.04.2011 звільнено:
1. Генерального директора ВАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА №245392 виданий
Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор
ВАТ "Західенерго", Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 16.06.2010. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Члена Дирекції - Директора технічного ВАТ "Західенерго" Дашкевича Степана Костянтиновича, паспорт СС 699145
виданий 23.02.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: член Дирекції - Директор технічних ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Члена Дирекції - Директора з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго" Мазяра Володимира Івановича,
паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в
статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2011. Непогашеної судимості за
корисливі злочини не має.

4. Члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий
19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". На посаді
перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
5. Члена Дирекції - Директора Бурштинської ТЕС Романіва Мирона Степановича, паспорт СС 229017 виданий
24.12.1996 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,00039%. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Бурштинсьої ТЕС. На посаді перебував із
23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6. Члена Дирекції - Директора Ладижинської ТЕС Данченко Олексія Костянтиновича, паспорт АВ 173281 виданий
05.01.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій обл. Володіє часткою в Статутному фонді Товариства
0,000156%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Ладижинської ТЕС. На
посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
7. Члена Дирекції - Директора Добротвірської ТЕС Шувара Андрія Йосиповича, паспорт СС 832114 виданий
26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,000039%. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Добротвірської ТЕС. На посаді перебував
із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2010 призначено:
1. Головою Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА 245392, виданий Пустомитівським РВ
УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші посади, які обіймала
особа протягом своє діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор ВАТ "Західенерго",
Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
2. Заступника Голови Правління Мазяра Володимира Івановича, паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янкаБузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади,
які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго".
Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
3. Члена Правління Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий 19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС
України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з економіки та фінансів
ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік.
Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
4. Члена Правління Горбачова Олександра Костянтиновича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади,
які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник директора Директор з паливозабезпечення ВАТ "Західенерго",
Заступник директора Департаменту генерації НАК "ЕКУ", Начальник відділу паливозабезпечення, керівник департаменту
з забезпечення виробництва ТОВ "Східенерго", Заступник директора зі збуту ДП "Макіїввугілля", Начальник планово-

економічного відділу ДП "Вуглекоксзбут", Директор Колективного підприємства "УкрПоліСервіс". Строк, на який
призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
5. Члена Правління Венцеля Ігоря Едвардовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з правових питань ПАТ "Західенерго", керівник юридичного
департаменту ТОВ "Східенерго", начальник загального юридичного відділу ТОВ "Перший радник". Строк, на який
призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
Згідно рішення засідання Правління, протокол №1 від 08.04.2011, звільнено (за власним бажанням у зв"язку з
виходом на пенсію) головного бухгалтера Мойсей Тамару Іванівну, паспорт КА №473316 виданий 12.06.1997 Галицьким
РВ УМВС України у Львівській обл. Володіє часткою в статутному капіталі 0,00446%. На посаді перебувала із 01.01.2001.
Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Згідно рішення засідання Правління, протокол №2 від 11.04.2011, призначено головним бухгалтером Коростельова
Аркадія Валерійовича, паспорт ЕК №155905 виданий 29.03.1996 Севєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл.
Попередні посади, які раніше обіймала особа: Науково-технічна установа "Інститут хімічної технології промислової
екології" - заступник директора по економіці. Призначений на посаду - безстроково. Непогашеної судимості за злочини з
корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Згідно рішення засідання Наглядової Ради звільнено з займаної посади за власним бажанням із 01.07.2011 (у зв’язку
з виходом на пенсію) Голову Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА 245392, виданий
Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. На
посаді перебував із 06.04.2011. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності не має.

1.6. 16 червня 2011 року на засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства „Західенерго”
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23269555, місцезнаходження 79026, м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15)
було прийнято рішення (протокол №3 від 16.06.2011) про закриття із 01.09.2011 відокремленого підрозділу Публічного
акціонерного товариства „Західенерго” Львівенергоавтотранс (ідентифікаційний код 05471224, місцезнаходження 79026,
м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15), у звязку із збитковістю.
Відокремлений підрозділ Публічного акціонерного товариства „Західенерго” Львівенергоавтотранс виконував такі
функції:

-

діяльність автомобільного вантажного транспорту;
роздрібна торгівля автомобілями;
технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;
діяльність автомобільного регулярного транспорту;
технічні випробування та дослідження.

16 червня 2011 року на засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства „Західенерго”
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23269555, місцезнаходження 79026, м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15)
було прийнято рішення (протокол №3 від 16.06.2011) про закриття із 01.09.2011
- відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства „Західенерго” Західенергопостач (ідентифікаційний
код 05424880, місцезнаходження 79026, м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15), у звязку із збитковістю.
Відокремлений підрозділ Публічного акціонерного товариства „Західенерго” Західенергопостач виконував такі
функції:
- складське господарство;
- посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами, та хімічними речовинами.
1.7. Статутний фонд ПАТ "Західенерго" складається із 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч
п’ятсот сорок одна) акція, що становить 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч чотириста десять)
грн.
Протягом звітного періоду не змінювався розмір і структура статутного капіталу.
1.8. Протягом звітного періоду ПАТ "Західенерго" не брало участь в об'єднаннях підприємств (асоціації, корпорації,
концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групах суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи,
холдингові компанії тощо).
Протягом 2 кварталу (квітень, травень, червень) Загальних зборів акціонерів ПАТ "Західенерго" не було.

Розділ II. Фактори ризику
2.1. Інформацію щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
2.1.1. Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з інвестуванням у цінні папери Товариства є:
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями;
- недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми
власниками;
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

- собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт,
послуг), що може призвести до зниження доходу емітента;
- нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до
власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу;
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;
- неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних
технологій, важливих для його діяльності;
2.1.3. Політичних та макроекономічних ризиків не має.
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.
2.3. Дочірніх підприємств в Товарстві не має.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Основні види діяльності:
40.11.0 Виробництво електроенергії;
29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
40.30.0 Постачання пари та гарячої води;
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;
45.21.1 Будівництво будівель;
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
3.2. Основними видами продукції ПАТ "Західенерго" є:
-електроенергія;
-теплоенергія.
В товарній продукції Товариства частка електричної енергії становить 99,40%.
Експорт електроенергії протягом 6-ти місяців 2011 року ПАТ "Західенерго" не здійснювало.
Нових ринків не освоювалось.
ПАТ "Західенерго" не здійснювало реалізацію нових видів продукції.
3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не було.
3.4. Основними постачальниками вугілля для ПАТ "Західенерго" в 2010 році і протягом 6-ти місяців 2011 року були
ДП "Вугілля України" і ТОВ "ДПЕК-Трейдінг". Порівняно із 2010 роком, спостерігався ріст закупівельної ціни на вугілля
згідно проведеного тендеру.
3.5. Товариство відпускає всю вироблену електроенергію в ДП "Енергоринок".

3.6. Між ПАТ "Західенерго" і ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2" підписаний договір про спільну діяльність. Прибутку не
має.
3.7. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента:
Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на виробництво електричної енергії (для ПАТ
„Західенерго”) (серія АГ номер 500315), дата прийняття 14.04.2011, номер рішення про видачу ліцензії №638, термін дії
із 19.09.1996 по (безстрокова).
Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом (для ПТ „Західенерго”) (серія АГ номер 500316), дата прийняття 14.04.2011 номер рішення про
видачу ліцензії №638, термін дії із 01.09.1999 по (безстрокова).
Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (для ПАТ „Західенерго”) (серія АГ номер 500162,
термін дії 24.03.2011 – 23.03.2016), дата видачі 05.05.2011.
Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на постачання теплової енергії (для ПАТ
„Західенерго”) (серія АГ номер 500163, термін дії 24.03.2011 – 23.03.2016), дата видачі 05.05.2011.
Ліцензія державного комітету України з питань контролю за наркотиками (придбання, зберігання, перевезення,
реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2, таблиці ІV) „Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів” (серія АВ, номер 580523, термін дії 14.04.2011 по 17.05.2012). Дата видачі 18.05.2011.
Ліцензія Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Україна на централізоване
водопостачання та водовідведення ВАТ „Західенерго” (серія АБ номер 100789, термін дії 14.07.2006 – 14.07.2011).
Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України на проектування, монтаж, технічне
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, а саме: монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації (для ВАТ „Західенерго”) (серія АВ номер 399388,
термін дії 18.08.2006 – 18.08.2011), дата видачі 21.11.2008.
Ліцензія Західної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатоморегулювання на право провадження
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, для ВАТ „Західенерго”, серія АВ 433932 термін дії з
03.12.2008 до 22.08.2012.
Ліцензія міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державної архітектурно-будівельної інспекції
на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, для ПАТ „Західенерго”. Серія АГ №576094,
Термін дії із 15.04.2011 по 21.09.2015. Дата видачі 15.04.2011.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з
одержання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення
кваліфікації для ВАТ „Західенерго” (серія АВ номер 552482, термін дії 28.08.2010 р. – 26.05.2015 р.).
Ліцензія міністерства транспорту та зв’язку України, Головної державної інспекції на автомобільному транспорті
(ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ) на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом України „про автомобільний транспорт”, серія АВ №549133, для ВАТ

„Західенерго”, термін дії із 21.07.2010 по (необмежений), Дата прийняття рішення 20.07.2010, номер рішення про
видачу ліцензії №28Л.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання,
підвищення кваліфікації, для ВАТ „Західенерго” (серія АВ номер 159602, термін дії 02.03.2006 – 02.03.2011).
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику, для ВАТ „Західенерго” (серія АВ номер 116051,
термін дії 06.04.2006 – 06.04.2011).
Свідоцтво про внесення до Реєстру автоматизованих систем комерційного обліку ринку електричної енергії АСКОЕ.
Дата внесення до реєстру 15.03.2011, реєстраційний номер №38, дійсне з 16.03.2011 по 30.06.2011. Видане Державним
підприємством „Енергоринок”.
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73961.Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг 15 березня 2007 р. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 08.11.2015.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ, № 5822).
3.8. Інформація про об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності
(торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо
яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність - відсутня.
3.9. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді відсутня.
3.10. Оперативні дані станом на 21.07.2011: виконання плану по капітальних інвестиціях становить 142627 тис.грн.,
в т.ч. будівельно-монтажні роботи 60633 тис.грн, та введено на основні фонди 39115 тис.грн.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. У І-му півріччі 2011 р. проводилась індексація житлового фонду на суму 22355 тис.грн., методи амортизації не
змінювались.
4.2. За І-ше півріічя 2011 року введено в дію основних засобів, нематеріальних активів на суму 39751 тис. грн.. в
т.ч. модернізація, реконструкція становить 29185 тис. грн., ліквідовано на суму 81 тис. грн., безкоштовно передано у
комунальну власність майна на суму 1050 тис. грн. , передано для продажу на суму 125 тис. грн.
4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період становить :123053 тис.грн.
4.4. Основні засоби за звітний період в заставу не надавались.
4.5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) складає
8848 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів вилучених з експлуатації для продажу в 1 півріччя 2011року скаладає 125 тис.
грн.
4.6. У звітному періоді проводилась індексація житлового фонду на суму 22355 тис. грн.
4.7. Залишок на початок 2011 року по незавершеному будівництву становив 245710 тис грн., з яких 164 166 тис
грн. – капітальне будівництво, 80908 тис грн. – витрати пов’язані з поліпшенням ОЗ, 636 тис. грн. – аванси. Протягом Іго півріччя 2011: надійшло 77310 тис. грн. на кап буд-во, 13593 тис. грн. на придбання ОЗ, 382 тис грн. в необоротні
активи, 30 тис грн. в нематеріальні активи, 46 746 тис грн. витрати на поліпшення ОЗ, 47 тис.грн. капіталізовано
фінансові витрати на створення кваліфікаційних активів. Введено в експлуатацію 39115 тис грн. необоротних активів,
освоєно авансів – 636 тис. грн. Залишок на кінець звітного періоду по незавершеному будівництві становить 344067 тис
грн., з яких 241 476 тис грн. – кап буд-во, 102 469 тис грн. – витрати пов’язані з поліпшенням ОЗ, 636 тис грн. –
аванси.
4.8. Дочірніх підприємств в ПАТ "Західенерго" не має.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Інформація про кількість працівників станом на 01.07.2011, в відокремлених підрозділах Товариства і всього
ПАТ "Західенерго":
Станом на 01.07.2011 у ПАТ "Західенерго" працювало 8072 чол., зокрема:
на Бурштинській ТЕС – 2783 чол.;
на Добротвірській ТЕС – 1180 чол.;
на Ладижинській ТЕС – 2035 чол.;
у Галременерго – 1081 чол.;
у Західенергопостачі – 5 чол.;
у Львівенергоавтотрансі – 34 чол.;
у Львівенергоспецремонті – 752 чол.;
в апараті управління – 202 чол.
За сумісництвом працювали 17 чол., на умовах неповного робочого часу 9 чол.
Фонд оплати праці усіх працівників ПАТ "Західенерго" за січень - червень 2011 року становить 255290,7 тис.грн.
5.2. Правочинів чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосувалися можливості участі
працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності) не було.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 року із членів
Наглядової ради призначено:
1. Головою Наглядової ради - Познякова Олександра Вікторовича.
2. Заступником голови Наглядової ради - Омеляновського Петра Йосиповича.
3. Секретарем Наглядової ради - Гайдамаку Натілію Володимирівну.
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від.06.04.2011 звільнено:
1. Генерального директора ВАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича
2. Члена Дирекції - Директора технічного ВАТ "Західенерго" Дашкевича Степана Костянтиновича
3. Члена Дирекції - Директора з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго" Мазяра Володимира Івановича
4. Члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів Мазура Руслана Миколайовича
5. Члена Дирекції - Директора Бурштинської ТЕС Романіва Мирона Степановича
6. Члена Дирекції - Директора Ладижинської ТЕС Данченко Олексія Костянтиновича
7. Члена Дирекції - Директора Добротвірської ТЕС Шувара Андрія Йосиповича
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2010 призначено:
1. Головою Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича
2. Заступника Голови Правління Мазяра Володимира Івановича
3. Члена Правління Мазура Руслана Миколайовича
4. Члена Правління Горбачова Олександра Костянтиновича
5. Члена Правління Венцеля Ігоря Едвардовича
Згідно рішення засідання Правління, протокол №1 від 08.04.2011, звільнено (за власним бажанням у зв"язку з
виходом на пенсію) головного бухгалтера Мойсей Тамару Іванівну
Згідно рішення засідання Правління, протокол №2 від 11.04.2011, призначено головним бухгалтером Коростельова
Аркадія Валерійовича
Згідно рішення засідання Наглядової Ради звільнено з займаної посади за власним бажанням із 01.07.2011 (у зв’язку
з виходом на пенсію) Голову Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича
Основні дані про посадових осіб емітента
Розмір частки
Прізвище, ім'я Ідентифікаційн
Відсоток, Відсоток Кількість Посада в інших
Посада
(паю), що належить який
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*
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повного
у
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юридичної
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ий код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб
- нерезидентів
2
3

1
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Донбаська- 34225325
паливно
енергетична
компанія"

з
м
афілі
йова
-них
осіб

пай) у
статутному
(складеном
у,
пайовому)
капіталі
емітента

за
акціями
(часткою,
паєм),
належним
и
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

найменування та
бути
придбані ідентифікаційно
посадово го коду за
ю особою ЄДРПОУ)
в
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и їй
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и емітента
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8

9
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Член
Наглядов ої ради

-

156061
3

-

12.20

-

-

-

Омеляновський
Петро
Йосипович

Заступни
к Голови
1963
Наглядов
ої ради

Гайдамака
Наталія

Секретар
1973
Наглядов

-

прямом
у
володінні

Повна вища.
Львівський
політехнічний
інститут (1985 рік).
Харківський
інженерно22
педагогічний
інститут (1993 рік).
Міжрегіональна
акдемія упарвління
персоналом (1999
рік).
Державна академія
1
легкої

-

-

0.000172

-

-

Президент НАК
"Енергетична
компанія
України", код
ЄДРПОУ
32984271

-

-

0.0000078

-

-

Начальник
відділу

Володимирівна

ої ради

Національна
акціонерна
компанія
"Енергетична
компанія
України"

Член
Наглядов ої ради

-

-

-

0.0000078

-

-

32984371

промисловості
України

Департаменту
корпоративного
управління НАК
"Енергетична
компанія
України", код
ЄДРПОУ
32984271

896661
4

-

70.1

-

-

-

Перший віцепрезидент НАК
"Енергетична
компанія
України
Директор
Департаменту
генерації НАК
"Енергетична
компанія
України"
Менеджер ТОВ
"Перший
радник"

Позняков
Олександр
Вікторович

-

Голова
Наглядов 1960
ої ради

вища, Московський
інститут управління
1
імені Серго
Орджинікідзе

Михайлов
Михайло
Павлович

-

Член
Наглядов ої ради

вища, Харківський
педагогічний
1
інститут

-

-

0.0000078

-

-

Діденко Денис
Сергійович

Член
Наглядов ої ради

вища юридична

1

-

-

0.0000078

-

-

Галета Ігор
Васильович

-

Голова
Правлінн 1948
я

854

-

-

0.00667

-

-

-

-

Заступни
к Голови
1966
Правлінн
я

26

-

-

0.0002

-

-

-

Мазяр
Володимир
Іванович

Повна вища.
Львівський
політехнічний
інститут (1971 рік)
Повна вища. 1990
рік - Львівський
політехнічний
інститут (інженер-

-

Член
Правлінн 1970
я

Горбачов
Олександр
Костянтинович

член
Правлінн 1962
я

Венцель Ігор
Едвардович

Член
Правлінн 1978
я

Мазур Руслан
Миколайович

-

будівельник). 2000
рік - Львівський
державний
університет
(правознавство,
юрист).
Повна вища. 1999
рік - Донецький
державний
технічний
0
університет
(економіка
підприємства)
Вища. Донецький
політехнічний
інститут, 1985 рік.
Донецький інститут
підприємництва,
1997 рік. Інститут 0
післядипломної
освіти. Центр
підвищення
кваліфікації кадрів,
2010 рік.
Вища. Донецький
державний
університет,
економіко-правовий
факультет, 19952000. Донецька
державна академія 0
управління,
менеджмент
зовнішньоекономіч
ної діяльності, 20012003 роки.
Міжнародна

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

академія фінансів та
інвестицій,
організація
процедур
закупівель, 2009 рік.
Донецький
національний
технічний
університет,
інститут
післядипломної
освіти, 2010 рік.
Фрицька
Любов
Василівна

-

Голова
Ревізійної 1951
комісії

Повна вища.
Тернопільська
1
академія народного
господарства.

Коростельов
Аркадій
Валерійович

-

Головний
бухгалтер

-

0

-

-

0.0000078

-

-

НАК
"Енергетична
компанія
України", код
ЄДРПОУ
32984271

-

-

0

-

-

-

Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 року із членів Наглядової
ради призначено:
1. Головою Наглядової ради - Познякова Олександра Вікторовича (на розкриття паспортних даних не згоден).
Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України", голова Спостережної ради ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ
"Донецькобленерго", АК "Київенерго", голова Наглядової ради ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ"Донбасенерго", ВАТ
"Харківобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", ВАТ "Західенерго", керівник департаменту ДПЕК, директор з економіки та
фінансів ТОВ "Східенерго" та ВАТ "Донбасенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за
корисливі злочини не має.
2. Заступником голови Наглядової ради - Омеляновського Петра Йосиповича (на розкриття паспортних даних не
згоден). Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,000172%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: Президент НАК "Енергетична компанія України", Генеральний директор ВАТ "Західенерго". Строк, на який
призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

3. Секретарем Наглядової ради - Гайдамаку Натілію Володимирівну, паспорт СН 308428, виданий Мінським РУГУ МВС
України в м.Києві 03.10.1996. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", начальник
відділу Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "ЕКУ", секретар Наглядової ради ВАТ
"Західенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від.06.04.2011 звільнено:
1. Генерального директора ВАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА №245392 виданий
Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор
ВАТ "Західенерго", Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 16.06.2010. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Члена Дирекції - Директора технічного ВАТ "Західенерго" Дашкевича Степана Костянтиновича, паспорт СС 699145
виданий 23.02.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: член Дирекції - Директор технічних ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Члена Дирекції - Директора з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго" Мазяра Володимира Івановича,
паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в
статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2011. Непогашеної судимості за
корисливі злочини не має.
4. Члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий
19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". На посаді
перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
5. Члена Дирекції - Директора Бурштинської ТЕС Романіва Мирона Степановича, паспорт СС 229017 виданий
24.12.1996 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,00039%. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Бурштинсьої ТЕС. На посаді перебував із
23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6. Члена Дирекції - Директора Ладижинської ТЕС Данченко Олексія Костянтиновича, паспорт АВ 173281 виданий
05.01.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій обл. Володіє часткою в Статутному фонді Товариства
0,000156%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Ладижинської ТЕС. На
посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
7. Члена Дирекції - Директора Добротвірської ТЕС Шувара Андрія Йосиповича, паспорт СС 832114 виданий
26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,000039%. Інші

посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Добротвірської ТЕС. На посаді перебував
із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 призначено:
1. Головою Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА 245392, виданий Пустомитівським РВ
УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші посади, які обіймала
особа протягом своє діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор ВАТ "Західенерго",
Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
2. Заступника Голови Правління Мазяра Володимира Івановича, паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янкаБузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади,
які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго".
Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
3. Члена Правління Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий 19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС
України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з економіки та фінансів
ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік.
Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
4. Члена Правління Горбачова Олександра Костянтиновича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади,
які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник директора Директор з паливозабезпечення ВАТ "Західенерго",
Заступник директора Департаменту генерації НАК "ЕКУ", Начальник відділу паливозабезпечення, керівник департаменту
з забезпечення виробництва ТОВ "Східенерго", Заступник директора зі збуту ДП "Макіїввугілля", Начальник плановоекономічного відділу ДП "Вуглекоксзбут", Директор Колективного підприємства "УкрПоліСервіс". Строк, на який
призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
5. Члена Правління Венцеля Ігоря Едвардовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади, які
обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з правових питань ПАТ "Західенерго", керівник юридичного
департаменту ТОВ "Східенерго", начальник загального юридичного відділу ТОВ "Перший радник". Строк, на який
призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.
Згідно рішення засідання Правління, протокол №1 від 08.04.2011, звільнено (за власним бажанням у зв"язку з
виходом на пенсію) головного бухгалтера Мойсей Тамару Іванівну, паспорт КА №473316 виданий 12.06.1997 Галицьким
РВ УМВС України у Львівській обл. Володіє часткою в статутному капіталі 0,00446%. На посаді перебувала із 01.01.2001.
Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Згідно рішення засідання Правління, протокол №2 від 11.04.2011, призначено головним бухгалтером Коростельова
Аркадія Валерійовича, паспорт ЕК №155905 виданий 29.03.1996 Севєродонецьким МВ УМВС України в Луганській обл.

Попередні посади, які раніше обіймала особа: Науково-технічна установа "Інститут хімічної технології промислової
екології" - заступник директора по економіці. Призначений на посаду - безстроково. Непогашеної судимості за злочини з
корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Згідно рішення засідання Наглядової Ради звільнено з займаної посади за власним бажанням із 01.07.2011 (у зв’язку
з виходом на пенсію) Голову Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА 245392, виданий
Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. На
посаді перебував із 06.04.2011. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері
господарської, службової діяльності не має.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Кількість
Відсоток
акцій
Відсоток,
голосів у
Ідентифікаційний код за
дочірнього/
Розмір
вищому
який
ЄДРПОУ - для
частки (паю)
залежного
становлять органі
юридичних осіб посадової
підприємства,
акції (частка, дочірнього/
резидентів або
особи у
які можуть
пай)
залежного
ідентифікаційний код з
статутному
Прізвище, ім'я та по
бути придбані
Повне найменування
посадової
підприємства
(складеному,
батькові фізичної особи торговельного, судового
посадовою
Посада в
дочірнього/
за акціями
особи у
або повне
або банківського реєстру
пайовому)
особою в
емітента
залежного
статутному (часткою,
країни, де офіційно
найменування
капіталі
результаті
підприємства
(складеному, паєм), що
юридичної особи
зареєстрований іноземний
дочірнього/
здійснення
пайовому)
належать
залежного
суб'єкт господарської
прав за
посадовій
капіталі
діяльності, - для
підприємства
належними їй
дочірнього/ особі, у
юридичних осіб емітента
опціонами
загальній
залежного
нерезидентів
(грн)
дочірнього/
підприємства кількості
залежного
голосів
підприємства*
1
2
3
4
5
6
7
8
ПАТ "Західенерго" не має дочірніх підприємств.
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової
діяльності у посадових осіб ПАТ "Західенерго" не має.
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової
діяльності у посадових осіб ПАТ "Західенерго" не має.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Згідно отриманого від ПАТ "Національний депозитарій України" зведеного облікового реєстру власників цінних
паперів ПАТ "Західенерго" станом на 01.07.2011 у реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ "Західенерго" було 2773
рахунків.
Станом на 01.07.2011 статутний капітал складав 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч
чотириста десять) грн., що складається з 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одної)
простої іменної акції бездокументарної форми випуску, номінальною вартістю 10 (десять) грн.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Розмір частки (паю), що належить власнику
Відсоток
істотної участі
голосів у
Ідентифікаційний код за
вищому
Відсоток,
ЄДРПОУ - для юридичних
органі
який
осіб - резидентів або
емітента за
становлять
ідентифікаційний код з
акціями
акції (частка,
Повне найменування юридичної особи торговельного, судового або
(часткою,
пай) у
власника істотної участі або зазначення банківського реєстру країни,
паєм), що
через
статутному
у
прямому
"фізична особа"
де офіційно зареєстрований
належать
афілійованих разом
(складеному,
володінні
іноземний суб'єкт
власнику
осіб
пайовому)
господарської діяльності, істотної
капіталі
для юридичних осіб участі, у
емітента
нерезидентів
загальній
кількості
голосів
1
2
3
4
5
6
7
НАК "Енергетична компанія України"
32984271
8966614
70.1
ТОВ "Донбаська паливно-енергетична
34225325
1560613
12.2
компанія"

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, іншими афілійованими особами

8.1. Протягом звітного періоду, згідно проведеного тендеру, було укладено угоду про поставку вугілля із ТОВ "ДПЕК
Трейдінг".
8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:
НАК "Енергетична компанія України": кредиторська заборгованість станом на 01.07.2011 - 0 грн., дебіторська
заборгованість - 0 грн.
Добротвірська ТЕС-2: кредиторська заборгованість станом на 01.07.2011 - 0 грн., дебіторська заборгованість - 59
386 847,91 грн.
ДТЕК "Трейдінг": кредиторська заборгованість станом на 01.07.2011 - 41 850 887,33 грн., дебіторська
заборгованість - 503 101,32 грн.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1. Судових справ щодо визнання ПАТ "Західенерго" банкрутом в 2 кваталі 2011 року не порушувалось.
9.2. Виплати Товариством, його відокремленими підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій не
здійснювалось.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1.1. Статутний фонд ПАТ "Західенерго" становить 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч
чотириста десять) грн., що складається із 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одної)
простої іменної акції бездокуменнтарної форми випуску.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Львівським територіальним управлінням: реєстраційний №14/13/1/10, дата
реєстрації 15 липня 2010 року.
10.1.2. Цінні папери ПАТ «Західенерго» включені до 1 рівня лістингу Біржового реєстру ВАТ „Українська біржа”.
Акцій додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення - не має.
10.1.3. ПАТ "Західенерго" не приймало рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році.
10.1.4. Протягом звітного періоду Загальними зборами ПАТ "Західенерго" не приймалося рішення про анулювання,
консолідацію або дроблення акцій.
10.2. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) - ПАТ "Західенерго" не має.
10.2.1. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) - ПАТ "Західенерго" не має.
10.2.2. ПАТ "Західенерго" не проводило розміщення облігацій із забезпеченням.
10.2.3. Станом на кінець звітного періоду емісійних цінних паперів ПАТ "Західенерго", які перебувають у процесі
розміщення, не має.

10.2.4. ПАТ "Західенерго" не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у поточному
кварталі.
10.3. Цінні папери ПАТ «Західенерго» включені до 1 рівня лістингу Біржового реєстру ВАТ „Українська біржа”.
Протягом 2 кварталу 2011 року найвища ціна на акції Товариства на ВАТ "УБ" становила 384,99 грн. (за одну акцію),
найнижча ціна 287 грн. (за одну акцію).
Протягом звітного періоду фактів нового лістингу (делістингу) цінних паперів в організаторів торгівлі - не було.
10.4. Статутний фонд ПАТ "Західенерго" складається із 12790541 акції. Станом на 30.06.2011 ціна на ВАТ "УБ" на
акції становила 309 грн. за одну акцію.
Ринкова капіталізація ПАТ "Західенерго" станом на 30.06.2011 року становила - 3952277169 грн.
10.5. Облік права власності на цінні папери ПАТ "Західенерго" у депозитарній системі України здійснює:
ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження : Україна, Київська обл., 01001 м.Київ ,Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності: АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа: 19.09.2006
Міжміський код та телефон: (044) 279-13-25, Факс: (044) 279-13-22
Вид діяльності: Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Мiж ВАТ "Захiденерго" i ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр "Про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв" №Е-937 вiд 30 липня 2010 року.
Зберігач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36797165
Місцезнаходження : Україна, Львівська обл., 79012, м.Львiв, Сахарова, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності: АВ 533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа: 15.04.2010
Міжміський код та телефон: (032) 294-88-08, Факс: (032) 294-88-08
Вид діяльності: Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Мiж ВАТ "Захiденерго" i ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" укладено договiр "Про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах" №5-Е
вiд 27 серпня 2010 року.
10.6. В обігу за межами України цінні папери ПАТ "Західенерго" не перебувають.

10.7. Інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) у ПАТ "Захівденерго" не має.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансової звітністі, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не має.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив
розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі
планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися
на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть
відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
На сьогодні відсутні офіційні оцінки уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив
розвитку галузі і результатів діяльності Товариства.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Заступник Голови Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Мазяр Володимир Іванович
Посада головного бухгалтера емітента
Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Коростельов Аркадій Валерійович
Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23269555
1.1.2. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Західенерго"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс
79026
1.1.6. Область
Львівська
1.1.7. Район
Сихівський
1.1.8. Населений пункт
м.Львів
1.1.9. Вулиця
Козельницька
1.1.10. Будинок
15
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
А01 №777352
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
18.04.2000
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Львівської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 127905410
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)
127905410
1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)
1
Львівське обласне управління ВАТ "Ощадбанку" м.Львова
1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
1
Виробництво електроенергії
Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
Постачання пари та гарячої води

МФО банку
2
325796

Поточний рахунок Валюта
3
4
26002304509
гривня

Код за КВЕД
2
40.11.0
29.11.3
40.30.0

Діяльність у сфері інжинірингу
Будівництво будівель
Діяльність автомобільного вантажного транспорту

74.20.1
45.21.1
60.24.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1

Чергові
2

Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

x
22.03.2011
93.7875

Позачергові
3

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

1
Відкрите акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій України"
Товариство з обмеженою

Організаційноправова
форма

Ідентифікацій- Місцезнаходження,
ний
міжміський код, телефон,
код за
факс
ЄДРПОУ

2

3

4

м.Київ, вул.Грінченка, 3,
Відкрите акціонерне
30370711 телефон (044) 279-13-25,
товариство
факс (032) 275-13-22
Товариство з

36797165 м.Львів, вул.Сахарова, 42,

Вид
діяльності

5
Депозитарна
діяльність
депозитарію
цінних паперів
Депозитарна

Дата
Назва державного
видачі
органу, що видав
ліцензії
ліцензію або інший
або
документ на цей
іншого
вид діяльності
документа
6
7

Номер
ліцензії
або іншого
документа
8

Державна комісія з
цінних паперів та 19.09.2006 АВ 189650
фондового ринку
Державна комісія з 15.04.2010 АВ 533838

відвідальністю "Балтік
фінанс груп"

обмеженою
відповідальністю

Товариство з обмеженою
Товариство з
відвідальністю
обмеженою
аудиторська фірма
відповідальністю
"Украудит ХХІ-Захід"

телефон (032) 294-95-06,
факс (032) 294-95-08

діяльність
зберігача цінних
паперів

м.Львів, вул.Томашівського,
Аудиторські
30203617 5/1, телефон (032) 297-05-69,
послуги
факс (032) 297-05-69

цінних паперів та
фондового ринку

Аудиторська
палата україни

18.05.2001 2010

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які
надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги
емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Номер
свідоцтва
Дата
про
Найменування органу, що
реєстрації
реєстзареєстрував випуск
випуску
рацію
випуску
1
2
3
Львівське територіальне
відділення Державної
15.07.2010 14/13/1/10
комісії з цінних паперів та
фондового ринку
4.2. Інформація про облігації емітента
4.2.1. Процентні облігації
Номер
Дата
Найменування
свідоцтва
органу, що
реєстрації
про
випуску
зареєстрував випуск
реєст-

Міжнародний
Тип
ідентифікаційний цінного
номер
папера

Форма
існування

Форма
випуску

НоміЗагальна Частка у
Кількість
нальна
номінальна статутному
акцій
вартість
вартість
капіталі
(шт.)
(грн)
(грн)
(відсотки)

4

5

6

7

8

9

UA4000079479

прості

документарна

іменні

10

12790541 127905410 100

10

11

(для кожного непогашеного випуску облігацій)
НоміКількість
нальна
Форма
у випуску
вартість
існування
(шт.)
(грн)

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Відсоткова
Строк
ставка за
виплати
облігаціями
відсотків
(відсотки)

Дата
погашення
облі-

1

рацію
випуску
2

гацій
3

4

5

4.2.2. Дисконтні облігації
Номер
свідоцтва
Дата
про
Найменування органу, що
реєстрації
реєстзареєстрував випуск
випуску
рацію
випуску
1
2
3

6

7

8

9

10

11

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску Форма існування
(шт.)

Форма випуску

Загальна
Дата
номінальна
погашення
вартість
облігацій
(грн)

4

5

7

8

6

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

НоміКількість
Форма
Найменування органу,
нальна
у випуску
існування
що зареєстрував випуск вартість
(шт.)
(грн)

Форма
випуску

1

2

3

7

4

5

6

Найменування
Загальна
товару
номінальна
(послуги),
вартість
під який
(грн)
здійснено
випуск
8
9

Дата
погашення
облігацій

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Обсяг
розміщених
Вид цінних
Обсяг
цінних
Дата випуску
Умови обігу та погашення
паперів
випуску
паперів на
звітну дату
(грн)
1
2
3
4
5
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

Дата
зарахування
№ з/п акцій на
рахунок
емітента

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

1

3

4

2

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що
випуску
викуплено
акцій, що
викуплено
5
6

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного
виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного
виду цінних паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
ІдентифіНомер
Дата
каційний
свідоцтва про
реєстрації
Найменування особи гаранта
код за
Місцезнаходження гаранта
реєстрацію
випуску
ЄДРПОУ
випуску
гаранта
1
2
3
4
5

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
7

інформація відсутня

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
(тис. грн)
Найменування основних засобів
на початок
на початок
на кінець періоду
на кінець періоду
періоду
періоду
1
2
3
4
5

Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок
на кінець періоду
періоду
6
7

1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

1253729
608027
623748
16422
5532
181020
176236
3169
64
1551
1434749

1253729
608027
623748
16422
5532
181020
176236
3169
64
1551
1434749

1241811
583206
627393
25876
5336
200955
199226
452
55
1222
1442766

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1241811
583206
627393
25876
5336
200955
199226
452
55
1222
1442766

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1

За звітний період
2

За попередній період
3

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис*

799922
127905.410
127905.410
Вартiсть чистих активiв ПАТ

507158
127905.410
127905.410
Вартiсть чистих активiв ПАТ

Висновок**

"Захiденерго" визначається
на основi рiшення ДКЦПФР
"Про схвалення Методичних
рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних
товариств" №485 вiд
17.11.2004. А також згiдно
Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку №13
"Об'єднання пiдприємств".
Вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства
бiльша вiд статутного
капiталу. Вимоги п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України
дотримуються.

"Захiденерго" визначається
на основi рiшення ДКЦПФР
"Про схвалення Методичних
рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних
товариств" №485 вiд
17.11.2004. А також згiдно
Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку №13
"Об'єднання пiдприємств".
Вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства
бiльша вiд статутного
капiталу. Вимоги п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України
дотримуються.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата
Дата вчинення
оприлюднення Вид інформації
дії
повідомлення
1
2
3
22.03.2011
08.04.2011
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
06.04.2011
08.04.2011
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2011
12.04.2011
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
16.06.2011
17.06.2011
Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
01.07.2011
04.07.2011
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Фінансова звітність

Баланс
за 2 квартал 2011 року

1
АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації

Код
На початок звітного
рядка періоду
2
3

На кінець звітного
періоду
4

010
011
012
020

1968
3474
1506
245710

1769
3504
1735
344067

030
031
032

1434749
14671918
13237169

1442766
14696355
13253589

035
036
037

0

0

040
045
050
055
056
057
060
065
070
075

198158
5188
19
0

198158
5188
17
0

44968

44968

Усього за розділом I
II. Оборотні активи:
Запаси
виробничі запаси
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
- у т.ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
ПАСИВ

080

1930760

2036933

100
110
120
130
140
150

399161
261

479792
245

1587
1192

2796
435

160
161
162

304008
304255
247

485778
485968
190

170
180
190
200
210
220

572
149207

565
79995

182887

165347

45702
32

87812
5

152167
1236744
180

164024
1466789
1472

3167684

3505194

230
231
240
250
260
270
275
280

I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

127905

127905

1461575
7548
-1089870

1480292
7548
-819122

507158

796623

400
410
415
416
420
430

8488

3299

8488

3299

440
450
460
470
480

15057
4432

137235

172620
192109

172620
309855

392037
26933

451833
22998

682418

579801

500
510
520
530

з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

540
550
560
570
580
590
600

910168
172334

981418
100959

8347
18451
22814

9036
18051
22814

219026
2452534
7395
3167684

201387
2388297
7120
3505194

605
610
620
630
640

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2011 року
Стаття
1
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Загальновиробничі витрати

Код
За звітний період
рядка
2
3

010
015
020
025
030
035
040
045

За попередній період
4

4336636
722773

2612453
435408

3613863
3186354

2177045
2123688

Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів
та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:

050
055
060

427509
0
29576

53357
0
170872

62779
323
85137

55163
140
188064

100
105
110
120
130
140
150
160
165

308846
0

0
19138

2468
39355

5128
55410

1745

3866

170
175

270214
0

0
73286

061
070
080
090
091

176
177
180
185

прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки до звітів

190
195

270214
0

0
73286

220
225
226

270214
0

0
73286

230
240
250
260
270
280

2782803
264938
91127
52082
142905
3333855

1865182
223363
82868
50212
72695
2294320

300
310
320
330
340

12790541
12790541

12790541
12790541

200
205
210
215

Приміток до звіту не має.

