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Щодо АТ «Херсонська ТЕЦ»

Фонд державного майна України (далі -  Фонд) на Ваш запит на 

отримання публічної інформації щодо акціонерного товариства «Херсонська 

теплоелектроцентраль» (далі -  Товариство) повідомляє, що відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і 

розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» розмір 

посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від 

середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за 

рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів 

(робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до 

мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

Відповідно до зазначеної постанови максимально допустимий розмір 

посадового окладу керівника підприємства вартість активів якого становить 

більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 3 млрд. гривень або річний чистий 

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн. гривень 

та не перевищує 1 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників 

- більш як 500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб становить до 30 мінімальних 

посадових окладів (ставки) працівника основної професії.

Контрактом № 754 від 09.08.2018 т. в. о. генерального директора 

Судаком В. І. нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді 

посадового окладу у розмірі 20 мінімальних посадових окладів (ставки) 

працівника основної професії Товариства, що становить 97349 грн станом на 

01.01.2019 та 106951 грн станом на 01.07.2019 (без відрахування податків і 

зборів).

Для з ’ясування розміру надбавок і доплат в грошовому виразі, премій 

керівнику Товариства станом на 01.01.2019 та 01.07.2019 Фонд звернувся до 

Товариства для отримання інформації.

За результатами відповіді Товариства Вас буде поінформовано додатково.

Заступник Голови Фонду Олена КОРОТКА

Волкова-Кузіна
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