
Титульний аркуш 
 

30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 369/010.01-03 

(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). 

 

Генеральний директор - Голова 

Правлiння 

 

 

 

Корса М.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31793056 

4. Місцезнаходження: 49008, Дніпропетровська обл., Чечелiвський р-н, м. Днiпро, вул. Дмитра 

Кедрiна, 28 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393,  

6. Адреса електронної пошти: prat_cec@cek.dp.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2021, Протокол рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 19.04.2021 №30 

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 діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 



Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://cek.dp.ua/images/document/LA

W/zvit2020.pdf 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

21. 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  

22. 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  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Розкриття iнформацiї про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi для ПрАТ, не 

є обовязковим. Розкриття iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря для ПрАТ, не є 

обовязковим. Iнформацiя про рейтингове агентство не розкривається, т.я. рейтингова оцiнка 

емiтента протягом 2020 року не здiйснювалася. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв у емiтента не має. Штрафнi санкцiї щодо емiтента, протягом 2020 

року не нараховувались. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не 

надається. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значеню пакета акцiй протягом звiтного перiода не було, тому 

iнформацiя не надається. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, 

сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 

пакета акцiй приватними акцiонерними товариствами не надається. Iнформацiя про змiну осiб, 

якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або 

рiвною пороговому значенню пакета акцiй приватними акцiонерними товариствами не 

надається. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. Iншi цiннi папери 



товариством в звiтному роцi не випускались. Протягом звiтного перiоду товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв не розкривається, т.я. надання забезпечення третьою особою щодо виконання 

зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi 

забезпечення протягом звiтного року не було. Протягом звiтного перiоду товариство не 

здiйснювало викуп власних акцiй. Звiт про стан обєкта нерухомостi не надається, т.я. 

Товариство не випускало цiльових облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть у власностi 

працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) емiтента не надається, т.я. Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй 

не розкривається, т.я. працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру акцiй статутного капiталу емiтента. Виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними 

паперами у звiтному роцi не було. Вимоги щодо розкриття iнформацiї про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв, вчинення значних правочинiв, вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства. Iнформацiя про 

акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами у емiтента вiдсутня. Iнформацiя 

про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом у емiтента вiдсутня. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 28.02.2002 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 199201200 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 567 

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

 35.12 - Передача електроенергiї 

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

 35.14 - Торгiвля електроенергiєю 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313 

2) IBAN 

 UA623223130000026007000030100 

3) поточний рахунок 

 UA623223130000026007000030100 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"  у м. Києвi, МФО 380805 

5) IBAN 

 UA193808050000000026001438011 

6) поточний рахунок 

 UA193808050000000026001438011 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "АСОЦIАЦIЯ ОПЕРАТОРIВ РОЗПОДIЛЬЧИХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Спілка об'єднань громадян 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 40290423 

4) Місцезнаходження 

  Україна, 01010, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 

5) Опис  



 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним iз засновникiв Громадської спiлки "Асоцiацiя операторiв 

розподiльчих електричних мереж", та, вiдповiдно, є її членом, та може здiйснювати управлiнськi 

функцiї, беручи участь у Загальних зборах Спiлки. Громадська спiлка "Асоцiацiя операторiв  

 

розподiльчих електричних мереж" не є акцiонерним товариством. Статутний капiтал Спiлки не 

подiлений на частки. 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 904/2778/20 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ПIДПРИЄМСТВО 

З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ 

"ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНIЯ" 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Днiпровськi 

енергетичнi 

послуги" 

вiдсутня 22.05.2020 Приватне акцiонерне 

товариство "Пiдприємство з 

експлуатацiї електричних 

мереж "Центральна енергетична 

компанiя" звернулась до 

Господарського суду 

Днiпропетровської областi з 

позовом до Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Днiпровськi енергетичнi 

послуги" про стягнення 

заборгованостi у розмiрi 55 290 

416,43 грн, з яких 51 129 934,58 

грн - сума основного боргу, 3 

733 742,35 грн - пеня, 426 

739,50 грн - 3% рiчних. 

винесено 

рiшення суду 

Опис: 

За результатами судового розгляду 07.12.2020 Господарським судом Днiпропетровської областi ухвалено рiшення щодо задоволення позову частково. Закрито 

провадження у справi в частинi вимог про стягнення суми основного боргу в розмiрi 52 265 653,86 грн. Стягнуто з  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Днiпровськi енергетичнi послуги" на користь ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" пенi в розмiрi 2 463 992,18грн, 3% рiчних ув розмiрi 364 472,77грн та витрати зi сплати судового 

збору в розмiрi 50 646,72 грн. 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

В 2020 роцi в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни:  

 

1. на виконання рiшення Наглядової Ради вiд 20.07.2020, яким були внесенi змiни до 

органiзацiйної структури Товариства,  на базi тендерного вiддiлу, була створена служба 

закупiвель;  

 

2.  на виконання рiшення Наглядової Ради вiд 27.11.2020, яким внесенi змiни до органiзацiйної 

структури Товариства   дiльниця ПС"Наклоноствольна", дiльниця ПС "Iнгулецька" та дiльниця 

ПС "Рахманово", якi були пiдпорядкованi начальникам РЕМiв по територiальному 

розташуванню цих пiдстанцiй, увiйшли до складу Служби пiдстанцiй 35 кВ i вище; Групи 

механiзацiї та транспорту РЕМiв увiйшли до складу Служби транспорту i логiстики, що 

пiдпорядкована директору з забезпечення дiяльностi. 

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Трудовi показники Товариства за 12 мiсяцiв 2020 року: 

 

- середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 542 особи; 

 

- середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 21 осiб; 

 

- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 

осiб; 

 

- фонд оплати працi усiх працiвникiв - 135 342,0 тис. грн.  

 

Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 37% у зв'язку iз 

збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати та збiльшенням оплати працi робiтникам i фахiвцям. 

 

На всiх структурних одиницях компанiї складено та затверджено керiвниками плани навчання та 

розвитку персоналу на поточний рiк, згiдно яких:  

 

1) проводяться заходи, спрямованi на комплектацiю робочих мiсць кадрами, що вiдповiдають 

квалiфiкацiйним вимогам до професiй;  

 

2) поступово реалiзується рiчна програма пiдготовки персоналу пiдприємства (перепiдготовка 

персоналу, пiдвищення квалiфiкацiї робочих);  

 

3) проводяться тренiнги для керiвникiв рiзного рiвня управлiння, спрямованих на пiдвищення їх 

управлiнських вмiнь. 



 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не належить до об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" протягом звiтного року не проводив спiльної дiяльностi з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами та установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджена Наказом вiд 01.04.2011 №115/1. Вiдповiдно до 

обраної облiкової полiтики: 

 

Метод нарахування амортизацiї 

 

Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Амортизацiя 

нараховується з ого моменту, коли цей актив стає доступним для використання, тобто коли його 

мiсце розташування i стан забезпечують можливiсть його використання. При розрахунку 

вартостi, яка амортизуєтьс залишкова вартiсть основних засобiв з визначеним строком корисної 

експлуатацiї дорiвнює нулю. Амортизацiя основних засобiв - це стстематичний розподiл суми 

активу, що амортизується, протягом термiну його корисної експлуатацiї. 

 

Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв, бiблiотечних фондiв нараховувати 

у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% їх вартостi. 

 

Амортизацiю нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв, нараховувати 

iз застосуванням прямолiнейного метода. Строк корисного використання визначається комiсiєю 

в момент введення в експлуатацiю. 

 

Вiдповiдно п. 7 П(С)БО 9 "Запаси" одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. 

 

При вiдвантаженнi на виробництво та iншому вибуттi оцiнку запасiв здiйснювати  по 

собiвартостi перших за часом придбання запасiв (ФIФО). 

 

При продажу запасiв їх балансова вартiсть визначається як ввитрати у тому переiодi, в якому 

ввизнається вiдповiдна дохiд вiд реалiзацiї. 

 

Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй. 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" представленi. 



 

Фiнансовi iнвестицiї в момент їх надходження вiдображаються в облiку по собiвартостi. 

 

Фiнансовi iнвестицiї призначенi для продажу, вiдображаються в облiку по собiвартостi, при 

цьому оцiнка по собiвартостi проводиться в випадку якщо справедливу вартiсть таких 

iнвестицiй достовiрно визначених не можливо. 

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Пiдставою для здiйснення пiдприємницької дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична 

компанiя" у 2020 роцi була лiцензiя НКРЕКП на право впровадження господарської дiяльностi з 

розподiлу електроенергiї на територiї м. Днiпро та Днiпропетровської областi, видача якої 

затверджена Постановою НКРЕКП вiд 27.11.2018      № 1533.  

 

2020 рiк  - це другий  рiк роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" в умовах новоутвореного ринку 

електричної енергiї.  

 

На сьогоднi, органiзована та налагоджена робота у всiх сегментах нової моделi ринку 

електричної енергiї, а саме: ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу вперед", 

внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг.  

 

Успiшна дiяльнiсть Товариства характеризується виконанням ключових показникiв, якими є: 

 

" Забезпечення обсягiв розподiлу електричної енергiї за класами напруги на рiвнi не 

нижчому, нiж передбачено дiючими тарифами на розподiл електроенергiї; 

 

" Недопущення понаднормативних витрат  електричної енергiї в мережах Товариства; 

 

" Збiльшення доходiв вiд здiйснення iнших, крiм лiцензованих видiв дiяльностi; 

 

" Вiдсутнiсть дебiторської заборгованостi за наданi послуги з розподiлу електричної 

енергiї; 

 

" 100% виконання iнвестицiйної та ремонтної  програм; 



 

" Дотримання нормативної чисельностi персоналу та конкурентоспроможного рiвня 

середньої заробiтної плати; 

 

" Забезпечення прибутковостi господарської дiяльностi. 

 

За звiтнiй перiод мережами Товариства розподiлено 729 995 МВт.год. електричної енергiї, що на 

1,4% бiльше, нiж в 2019 роцi. Доход, отриманий вiд лiцензованого виду дiяльностi складає 376 

333 тис.грн. без ПДВ, що на  23,8% перевищує  показники 2019 року. 

 

При здiйсненнi дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вагомого значення набуває показник 

фактичних витрат електричної енергiї в мережах Товариства. За пiдсумками звiтного року, 

фактичнi витрати не перевищили гранично допустимого рiвня i склали                 73 934  

МВт.год. 

 

Для постачання електричної енергiї споживачам Днiпровського регiону, мережами Товариства 

користуються близько 115 постачальникiв електричної енергiї, найбiльшим з яких є ТОВ 

"Днiпровськi енергетичнi послуги". За пiдсумками звiтного перiоду вiдсоток розрахункiв за 

наданi послуги з розподiлу електричної енергiї становив 93%, а зокрема з ТОВ "Днiпровськi 

енергетичнi послуги" 99%. Враховуючи переплати 2019 року, сумарний вiдсоток оплати за 

наданi послуги за 2019-2020 роки з усiма постачальниками електроенергiї становив 102%. 

 

На кiнець 2020 року кiлькiсть споживачiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  становила                         

105,2 тис. побутових  та 3,3 тисячi юридичних осiб. Для зручностi споживачiв запроваджено 

особистi кабiнети. З повним функцiоналом працюють Колцентр та IКЦ.  

 

В минулому роцi Товариство розширило коло дiяльностi в напрямку отримання додаткового 

доходу. Так, силами штатного персоналу, використовуючи  iснуючi  виробничi потужностi, 

проводилась робота з надання платних послуг юридичним та фiзичним особам. Доход вiд 

надання платних послуг в 2020 роцi склав  8,6 млн.грн., що на 43% бiльше нiж у 2019 роцi.  

 

У звiтному перiодi керiвництвом Товариства забезпечено виконання покладених на нього 

зобов'язань, а саме: 

 

" Забезпечено 100% збiр грошових коштiв за наданi послуги з розподiлу електроенергiї; 

 

" Iнвестицiйну та ремонтну програми 2020 року профiнансовано та  виконано у фiзичних 

обсягах на 100%; 

 

" Розроблено та затверджено в НКРЕКП план перспективного розвитку Товариства на 

перiод 2021-2025 роки; 

 

" Повнiстю  виконанi складовi операцiйних витрат згiдно структури затверджених тарифiв 

на розподiл електроенергiї; 

 

" В термiни, встановленi колективним договором, без затримки здiйснювалась виплата 

заробiтної плати; 

 

" 100% виконано податковi зобов'язання. 

 

При реалiзацiї складових iнвестицiйного плану 2020 року виконано: 



 

" Технiчне переоснащення пiдстанцiї ПС 35/6 кВ "Пiвнiчна-35" м. Жовтi Води 

Днiпропетровської областi; 

 

" Технiчне переоснащення  25 одиниць ТП-10(6)/0,4 кВ з замiною трансформаторiв; 

 

" Реконструйовано 7,106 км. КЛ 6-10 кВ; 

 

" Розроблено 8 проектiв по реконструкцiї електричних мереж; 

 

" Розширено систему АСКОЕ у побутових споживачiв. Встановлено 3 674  одиниць 

приладiв облiку; 

 

" Впроваджено комплекс АСДTK  на ЦРП-1 м. Днiпро; 

 

" На 33 одиницi оновлено парк засобiв комп'ютеризацiї; 

 

" Придбано 17 одиниць IP телефонiв; 

 

" Впроваджено прикладне програмне забезпечення: SAP/ERP, програмний комплекс 

"Приєднання";  програмний комплекс аналiзу режимiв електричних мереж (ДАКАР ЕЛЕКС); 

 

" Придбано автогiдропiдiймач. 

 

За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2020 роцi отримано чистий прибуток у сумi 24,2 млн.грн.  

 

Однiєю з важливих складових успiху ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" є 

якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи. Формування єдиної команди є 

одним з прiоритетних завдань Товариства. На кiнець 2020 року в Товариствi працювало 560 

штатних працiвникiв. Середнiй вiк працiвникiв Товариства -   44 роки.  

 

Пильну увагу керiвництво ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" придiляє питанням охорони працi. Протягом 

2020 року 29 працiвникiв компанiї пройшли навчання роботам з пiдвищеної небезпеки в 

спецiалiзованих навчальних закладах, 350 працiвникiв пройшли навчання з питань охорони 

працi, технiчної експлуатацiї, пожежної безпеки на пiдприємствi. 

 

Вiдповiдно до вимог "Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй" 

(наказ МОЗ України вiд 21.05.2007 № 246) проведено перiодичний медичний огляд працiвникiв 

компанiї. 

 

Великим досягненням 2020 року є забезпечення  з 01.01.2021 переходу на стимулююче 

тарифоутворення. Нарештi, обсяг iнвестицiй, передбачений  тарифами на розподiл 

електроенергiї, буде достатнiм для виконання повного комплексу робiт з реконструкцiї та 

модернiзацiї електричних мереж для досягнення встановлених параметрiв якостi електричної 

енергiї, дотримання стандартiв надання послуг з розподiлу електричної енергiї та зниження 

фактичних втрат електроенергiї в мережах Товариства. 

 

З огляду на зазначене можна констатувати, що робота в умовах реформування енергетичної 

галузi є успiшною та прибутковою. Керiвництвом виконано всi стратегiчнi завдання та 

забезпечено ведення господарської дiяльностi за принципами економiчної доцiльностi. 

 



 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Емiтентом за останнi п'ять рокiв було придбано  основних засобiв на загальну суму  225 094 

тис. грн. вiдчужено основних засобiв на суму 8 651 тис. грн., в т.ч. за роками: 2016 р.: придбано 

43 656 тис. грн., вiдчужено 4 454 тис. грн..; 2017 р.: придбано 33 174 тис. грн., вiдчужено 117 

тис. грн.; 2018 р.: придбано 44 820 тис. грн., вiдчужено 3 267 тис. грн.; 2019 р.: придбано 46 986 

тис. грн., вiдчужено 326 тис.грн.; 2020 р.: надiйшло 56 428 тис.грн, вiдчужено 467 тис.грн.  

Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання пов'язанi з господарською дiяльнiстю. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Усi основнi засоби, якi належать Товариству, знаходяться на територiї Днiпропетровської 

областi (м. Днiпро, м. Павлоград, м. Кривий Рiг, м. Жовтi Води, м. Вiльногiрськ, м. 

Новомосковськ, смт. Днiпровське, м. Апостолове, смт. Славгород, смт Черкаське, смт 

Гвардiйське, смт. Губиниха-1, м. Камянське, м. Марганець, м. Зеленодольськ, м. Нiкополь, м. 

П'ятихатки та в селах Криворiзького, Апостолiвського, Днiпровського, Петрикiвського, 

Новомосковського, Iнгулецького та Широкiвського, П'ятихатського, Софiївського районiв) та 

Кiровоградської областi (с. Петрiвське, с. Ганнiвка, с. Iскровка Петрiвського району), а саме на 

мiсцях розташування структурних одиниць ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Станом на 31.12.2020 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" експлуатує: 

 

- Пiдстанцiї напругою 154-35 кВ - 30 шт. загальною потужнiстю 691,4 МВА; 

 

- Трансформаторнi пiдстанцiї напругою 10-6/0,4 кВ - 689 шт. загальною потужнiстю 374,97 

МВА; 

 

- Повiтрянi лiнiї 154-0,4 кВ загальною протяжнiстю 955 км; 

 

- Кабельнi лiнiї 10-6-0,4 кВ загальною протяжнiстю 785,1 км. 

 

На виконання плану поточних та капiтальних ремонтiв в 2020 роцi було освоєно                              

16 062,82 тис.грн. без ПДВ. Iнформацiя щодо ремонтних заходiв по групам основних засобiв 

наведена в Таблицi 1. 

 

Таблиця 1 

 

№ з/п Групи основних засобiв   Вартiсть, тис. грн (без ПДВ)  

 

1 ПС-110 (154, 220) кВ        722,97  

 



2 ПС-35 (27,5, 20) кВ     3 736,36  

 

3 ПЛ-35 (27,5, 20) кВ        551,07  

 

4 ТП, РП-10 (6) кВ        804,79  

 

5 ПЛ 10 (6) кВ        134,47  

 

6 КЛ 10 (6) кВ        487,54  

 

7 ПЛ-0,38 кВ     3 391,89  

 

8 КЛ-0,38 кВ        178,04  

 

9 Будiвлi та споруди     2 298,64  

 

10 Машини, механiзми та спецтехнiка     2 841,21  

 

11 Комп'ютерна та офiсна технiка        230,48  

 

12 Прилади облiку електричної енергiї        116,87  

 

13 Iнше        568,49  

 

14 Усього   16 062,82  

 

 

 

На виконання iнвестицiйної програми у 2020 роцi освоєно 34 148,90 тис.грн. без ПДВ. 

Iнформацiя щодо iнвестицiйних заходiв наведена в Таблицi 2. 

 

Таблицi 2 

 

№ з/п Найменування заходiв iнвестицiйної програми  Вартiсть, тис.грн без ПДВ  

 

1 "Технiчне переоснащення пiдстанцiї ПС 35/6 кВ "Пiвнiчна-35" м. Жовтi Води 

Днiпропетровської областi    4 389,02 

 

2 Технiчне переоснащення ТП - 6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-630/6/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-630/6/0,4 4 914,76 

 

3 Технiчне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-400/10/0,4 2 939,31 

 

4 Технiчне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-400/6/0,4 6 810,99 

 

5 "Реконструкцiя КЛ-10 кВ ПС-50 ком. № 3 -- ТП-859 ком. №2 в  м. Кривий Рiг" 1 

011,16 

 

6 Реконструкцiя "ПКЛ-6 кВ   вiд КРУН-6 кВ ком.№4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з переключенням до 



ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. №12   (смт. Радушне.  Кривий Рiг)  726,57 

 

7  Реконструкцiя кабельної лiнiї КЛ-10 кВ ПС "Гвардiйська" ком. № 102 до ЗТП-187 ком. 

№19 смт. Гвардiйське Новомосковського р-ну Днiпропетровської обл. 7 632,43 

 

8 Проектнi роботи 1 207,30 

 

9 Улаштування однофазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням 

СIП та встановленням ФШО. 56,88 

 

10 Улаштування трифазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП 

та встановленням ФШО. 38,36 

 

11 Створення АСКОЕ побутових споживачiв 5 188,52 

 

12 Закупiвля обладнання пiд АСКОЕ 705,63 

 

13 Впровадження комплексy АСДTK  (ЦРП-1) 688,40 

 

14 Закупiвля комп'ютерної технiки 212,16 

 

15 Закупiвля нового мережевого обладнання 330,65 

 

16 Iншi засоби комп'ютеризацiї 288,50 

 

17 Розробка та впровадження Програмного комплексу "Приєднання"  150,00 

 

18 Впровадження SAP/ERP 1 000,00 

 

19 Впровадження програмного комплексу аналiзу режимiв електричних мереж (ДАКАР 

ЕЛЕКС) або аналог 150,00 

 

20  Впровадження та розвиток систем зв'язку 89,36 

 

21 Автогiдропiдiймач Модель  Comet 19 на базi Iveco Daily або аналог 1 884,03 

 

22 Прилад для вимiрювання показникiв якостi електричної енергiї  типу SATEC EDL175XR 

(трифазний), або аналог 161,30 

 

23 Реєстратор якостi електричної енергiї РЕ-01 (однофазний), або аналог. 177,31 

 

24 Пристрiй прогрузки автоматичних вимикачiв УПА-1 або аналог 66,10 

 

25 Усього по програмi: 40 818,75 

 

  

 

Запланованi витрати на капiтальнi та поточнi  ремонти на 2021 рiк становлять - 16 173,91 

тис.грн. без ПДВ, в т.ч.: 

 

 



 

№ з/п Групи основних засобiв   Вартiсть, 

 

тис. грн (без ПДВ)  

 

1 ПС-110 (154, 220) кВ          161,67  

 

2 ПС-35 (27,5, 20) кВ       3 130,05  

 

3 ТП, РП-10 (6) кВ      1 062,88  

 

4 ПЛ 10 (6) кВ          137,31  

 

5 КЛ 10 (6) кВ          250,08  

 

6 ПЛ-0,38 кВ       4 563,01  

 

7  КЛ-0,38 кВ             50,92  

 

8 Будiвлi та споруди        2 814,98  

 

9 Машини, механiзми та спецтехнiка        2 023,44  

 

10 Комп'ютерна та офiсна технiка          366,16  

 

11 Прилади облiку електричної енергiї           794,00  

 

12 Iнше           819,41  

 

13 УСЬОГО    16 173,91  

 

 

 

Основнi напрямки робiт з забезпечення надiйностi та безаварiйної роботи електричних мереж, 

для пiдвищення якостi електричної енергiї, передбаченi iнвестицiйною програмою на 2021рiк: 

 

 

 

№ з/п Найменування заходiв iнвестицiйної програми  Вартiсть, тис.грн  

 

1  "Реконструкцiя кабельної лiнiї 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, 

Днiпропетровської обл."            162,40  

 

2 "Реконструкцiя кабельної лiнiї 0,4кВ вiд ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко  м. 

Павлоград,  Днiпропетровської областi".            227,05  

 

3 "Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкцiя повiтряної лiнiї 0,4 кВ вiд 

РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надiя Криворiзького району"          4 473,39  

 

4 Реконструкцiя ПЛ-0,4 кВ з замiною проводу на СIП, в т.ч.          5 066,50  

 



5 Технiчне переоснащення ПС "№14" 35/6 кВ (замiна силового трансформатору 3Т, 4Т)

         5 520,45  

 

6 Реконструкцiя пiдстанцiї з замiною МВ-150 на елегазовi вимикачi 150 кВ на ПС 150/10/6 

кВ "ПЛМ"  (2 черга)         6 761,49  

 

7  "Технiчне переоснащення трансформаторної пiдстанцiї 35/6 кВ  "Стрiчка" (облiк на 35 

кВ, реконструкцiя ВРП-35, Реконструкцi ЗРП-6 кВ-ремонт будiвлi, телемеханiка.)         8 

544,68  

 

8 Технiчне переоснащення ТП - 10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-630/10/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-630/10/0,4         1 326,65  

 

9 Технiчне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-400/10/0,4         1 268,72  

 

10 Технiчне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з замiною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу 

ТМГ-400/6/0,4         8 372,64  

 

11 Проєктнi роботи         1 432,19  

 

12 Улаштування однофазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням 

СIП та встановленням ФШО.            104,00  

 

13 Улаштування трифазних вводiв (без вартостi лiчильникiв) в будинки з застосуванням СIП 

та встановленням ФШО.                8,85  

 

14 Створення АСКОЕ побутових споживачiв         7 993,02  

 

15 Закупiвля обладнання пiд АСКОЕ         1 923,09  

 

16 Модернiзацiя лабораторiї для перевiрки комерцiйного облiку            920,00  

 

17 Впровадження комплексy АСДTK  (ЦРП-2)         1 295,35  

 

18 Облаштування диспетчерських центрiв вiдеостендами         3 998,28  

 

19 Розробку i впровадження системи управлiння аварiйними i плановими вiдключеннями 

(OMS)            998,00  

 

20 "Технiчне переоснащення трансформаторної пiдстанцiї 35/6 кВ  "Молзавод" (друга черга 

- телемеханiка.)         1 026,98  

 

21 Закупiвля нових робочих станцiй:            280,20  

 

22 Iншi засоби комп'ютеризацiї            113,55  

 

23 Розробка та впровадження модулю "Електронна черга" ПК  "Колл-центер "ПрАТ "ПЕЕМ 

ЦЕК"             150,00  

 

24 IP телефон              95,20  



 

25 Автогiдропiдiймач Модель  Comet 19 на базi Iveco Daily або аналог         6 142,08  

 

26 Бурильно - кранова установка БКУ-2МК-Т на базi трактора ХТА - 200 або аналог         

1 833,00  

 

27 Трасошукач С.А.Т.4 +& Genny4, або аналог            126,42  

 

28 Кущорiз Husgvarna 555FX, або аналог              25,42  

 

29 Бензогенератор  HHY 7050F(5,5 КВТ), або аналог              16,40  

 

30 Пристрiй для навантаження АВ типу УПА, або аналог            120,00  

 

31 Усього по програмi:       70 326,00  

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

- Знос електропередавального обладнання становить близько 60%, що може поставити пiд 

загрозу надiйне електропостачання споживачам, що приєднанi до мереж Товариства; 

 

- Обмеження затвердженою структурою тарифiв 2020 року коштiв на поточнi, капiтальнi 

ремонти та  iнвестицiйнi вкладення; 

 

- Недосконала система автоматизованого зчитування показникiв приладiв облiку на межi 

балансової належностi та часткова вiдсутнiсть автоматизованої системи комерцiйного облiку 

електроенергiї у побутових споживачiв, що пiдвищує вiрогiднiсть понаднормативних витрат 

електроенергiї в мережах ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 

 

- Наявнiсть в мережах Товариства неплатоспроможних споживачiв: бюджетнi установи, 

мiський електротранспорт, водоканал, тощо; 

 

- Трудова мiграцiя, що  призводить до браку квалiфiкованого персоналу; 

 

- Товариство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок отриманого доходу 

вiд надання послуг з розподiлу електроенергiї, залучення банкiвських i фiнансових кредитiв та 

отриманих вiдсоткiв вiд фiнансових iнвестицiй. 

 

 

 

Покращення лiквiдностi Товариства можливо шляхом технiчного переоснащення 

електропередавального обладнання, оптимiзацiї технiко-економiчних показникiв пiдприємства, 



рацiонального використання матерiально-грошових ресурсiв, ефективної роботи на енергоринку 

з метою досягнення впровадження стимулюючого тарифоутворення. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

З метою надання послуг з розподiлу електричної енергiї споживачам Днiпровського регiону, 

Товариство має укладенi угоди з 115  постачальниками електричної енергiї. В 2020 роцi по 

укладеним договорам отримано дохiд з основного виду дiяльностi у сумi - 376 333 тис.грн. без 

ПДВ. З 01.01.2021 до розрахунку тарифiв на розподiл електричної енергiї застосовано модель 

стимулюючого регулювання, що дозволить в  2021 роцi отримати дохiд вiд послуг з розподiлу 

електроенергiї на суму 476 496 тис.грн., а  чистий прибуток за результатами    дiяльностi у 

2021 роцi очiкується в сумi 68 816 тис.грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента. 

 

 

 

ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" - сучасний оператор системи розподiлу 

електроенергiї. Стратегiя Товариства спрямована на технiчне переоснащення основних засобiв 

для пiдвищення загального рiвня якостi електропостачання, дотримання показникiв надiйностi 

(безперервностi) розподiлу електричної енергiї та забезпечення ефективної роботи в 

сформованих умовах функцiонування ринку електроенергiї. 

 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" втiлює свою стратегiю через виконання iнвестицiйної та ремонтної 

програм, забезпечення сталих технiко - економiчних показникiв та дотримання фiнансового 

плану. 

 

Головним завданням   ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", як оператора системи розподiлу є надання якiсної 

послуги з розподiлу електричної енергiї вiд НЕК "Укренерго" до споживачiв, якi приєднанi до 

мереж Товариства. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК є вiдповiдальним за безпечну, надiйну та ефективну 

експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток електричних мереж з напругою до 150 кВ. 

 

 

 

Разом з основним напрямком роботи Товариство планує   в 2021 роцi: 

 

 

 

" вдосконалити розроблену концепцiю побудови Smart системи облiку електричної енергiї 

для пiдвищення енергоефективностi та зменшення витрат електричної енергiї в мережах 

Товариства;  

 

" затвердити в НКРЕКП змiни до плану розвитку системи розподiлу на наступнi п'ять рокiв 

з урахуванням плану розвитку системи передачi на наступнi десять рокiв вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв НКРЕКП; збiльшити масштаби робiт по реконструкцiї та технiчному 

переозброєнню основних фондiв  Товариства з метою подолання тенденцiї старiння 



електроустаткування; 

 

" при виконаннi робiт з реконструкцiї та модернiзацiї обладнання забезпечити здiйснення 

заходiв з енергоефективностi, враховуючи екологiчнi стандарти; 

 

" створити умови для застосування нових технiчних рiшень i технологiй у системах 

обслуговування, керування, захисту, передачi iнформацiї, зв'язку й систем облiку  

електроенергiї;  

 

" вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми 

мотивацiї; 

 

"  полiпшити командну роботу,  нацiлену  на результат.   

 

 

 

В 2021 роцi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" планує iнвестувати значнi кошти в пiдвищення безпеки, 

ефективностi й екологiчностi пiдприємства, охорону працi, оздоровлення та професiйний 

розвиток працiвникiв, реалiзацiю проектiв соцiального партнерства. 

 

 

 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: 

 

 

 

- Високий рiвень державного втручання; 

 

 

 

- Полiтичнi аспекти, якi впливають на роботу компанiй енергетичної галузi; 

 

 

 

- Наявнiсть добових, сезонних та рiчних коливань обсягiв розподiлу електроенергiї; 

 

 

 

- Податковий тягар; 

 

 

 

- Недосконалiсть кредитної полiтики та банкiвської системи; 

 

 

 

- Вiдсутнiсть науково-технiчних програм та концентрацiї зусиль на розробку напрямiв 

розвитку 

 

  

 



енергетичного комплексу; 

 

 

 

- Тривалий строк окупностi капiталовкладень; 

 

 

 

- Застарiла матерiально-технiчна база. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не проводилися. Витрат на дослiдженння та 

розробку немає. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента розмiщенна на власному веб-сайтi https://cek.dp.ua/ 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв - 

вищий орган 

товариства 

До складу вищого органу входять всi 

акцiонери товариства, незалежно вiд 

кiлькостi належних їм акцiй. 

Згiдно реєстру, що наданий ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", 

станом на 31.12.2020 в Товариствi 32 

акцiонера. 

Наглядова рада Наглядова рада Товариства є 

колегiальним органом та складається, 

вiдповiдно до Статуту Товариства, з 3 

(трьох) осiб. До складу Наглядової ради 

входить Голова та два члени 

Наглядової ради. 

Склад Наглядової ради станом на 

31.12.2020: 

 

- фiзична особа Уманська Олена 

Петрiвна, представник акцiонера 

ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами 

"Сварог Ессет Менеджмент" - Голова 

Наглядової ради; 

 

- фiзична особа Бойко Iгор Iванович, 

представник акцiонера ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Сварог Ессет 

Менеджмент" - Член Наглядової ради; 

 

- фiзична особа Терещук Олександр 

Олександрович, представник акцiонера 

ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з 



обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами 

"Сварог Ессет Менеджмент" - Член 

Наглядової ради. 

 

Секретар Наглядової ради не обирався 

Правлiння Правлiння є колегiальним виконавчим 

органом Товариства, який у порядку, 

визначеному законодавством України, 

Статутом Товариства, Положенням про 

Правлiння та iншими внутрiшнiми 

нормативними актами Товариства 

Правлiння складається з 5 (п'яти) 

членiв, якi обираються Наглядовою 

радою строком на 1 (один) рiк, якщо 

iнше не визначено в рiшеннi про їх 

обрання. До складу Правлiння входять 

Генеральний директор - Голова 

Правлiння та 4 (чотири) члени 

Правлiння. Загальний термiн 

перебування на посадах Генерального 

директора - Голови Правлiння та членiв 

Правлiння не обмежується. Роботою 

Правлiння керує Генеральний директор 

- Голова Правлiння. 

Склад Правлiння станом на 31.12.2020 

складається з 5 осiб, а саме:  

 

- Корса Микола Вiкторович - 

Генеральний директор - Голова 

Правлiння; 

 

- Коломiйчук Ганна Петрiвна - Член 

Правлiння (одночасно є директором 

комерцiйним ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); 

 

- Запорожець Дмитро Борисович  - 

Член Правлiння (одночасно є 

директором з правової роботи ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК"); 

 

- Марчук Наталiя Олександрiвна - Член 

Правлiння (одночiасно є головним 

бухгалтером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК");  

 

- Тарасенко Олександр Вiкторович - 

Член Правлiння (одночасно є 

директором фiнансовим ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК"). 

Ревiзор Вiдповiдно до п.п. 12.2. - 12.5. Статуту, 

Ревiзор обирається Загальними зборами 

строком на 3 (три) роки з числа 

фiзичних осiб, якi мають повну 

цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб   акцiонерiв. 

Ревiзором Товариства станом на 

31.12.2020 є Фiлiппов Iгор Олегович. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради 

Уманська Олена Петрiвна, 

представник акцiонера ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" - ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з 

обмеж 

1963 

вища, Нацiональний 

технiчний 

унiверситет України 

"Київський 

полiтехнiчний 

iнститут", 

iнженер-оптик 

конструктор (1986 

р.); Київський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет iменi 

Вадима Гетьмана, 

магiстр права (2011 

р.). 
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ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", 33499232, 

Генеральний директор ТОВ 

"КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент".  

21.04.2020, 

три роки 

Опис: 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 21.04.2020 (протокол №29), Уманська Олена Петрiвна (не є власником 

акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") обрана на три роки членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) та набуває 

повноважень з моменту обрання Загальними зборами, а саме з 21.04.2020. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 05.05.2020 (протокол вiд 

05.05.2020) строком на три роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрiвну (представник акцiонера ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"). Уманська Олена Петрiвна 

(згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 05.04.2006 року по 21.04.2011 року - 

ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", посада: начальник корпоративного вiддiлу; з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ 

"УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", посада: директор; з 01.11.2016 по теперiшнiй час - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 33499232), 

посада: Генеральний директор., 01901, м.Київ, ВУЛ. ГОСПIТАЛЬНА, будинок 12-Д. З 27.04.2018 (з 21.04.2020 переобрана) - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  

- член Наглядової ради. З 05.05.2020 - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради. Розмiр винагороди визначається договором з членом 

Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Уманська О.П. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери 

Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч 



шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Змiни у персональному складi 

посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7.    Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

2 

Член Наглядової ради 

Бойко Iгор Iванович, 

представник акцiонера ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" - ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з 

обмеженою 

1965 

вища, Запорiзький 

машинобудiвний 

iнститут iм. В.Я. 

Чубаря, iнженер 

машин (1989р.) 
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ТОВ "Енергетичний стандарт 

(Україна)", 36018342, 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Енергетичний стандарт 

(Україна)" - радник 

Генерального директора з 

енергетичних питань; Голова 

Наглядової ради 

ПрАТ"ПЕЕМ  "ЦЕК"; член 

Наглядової ради ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК". 

21.04.2020, 

три роки 

Опис: 
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (дaлi за текстом - Товариство) вiд 21.04.2020р. протокол No29, 

строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Iгоря Iвановича (представник акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"). Кандидатура внесена акцiонером ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент". Виконує 

функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в 

натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", 

радник; з 23.11.2015 по теперiшнiй час - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)" (код ЄДРПОУ 36018342), 

радник Генерального директора з енергетичних питань, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 04.04.2016 - 

31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 - 30.04.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник 

акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"); з 30.04.2017 (з 21.04.2020 переобран) по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства. 

3 

Член Наглядової ради 

Терещук Олександр 

Олександрович, представник 

акцiонера ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" - ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства 

1971 

вища, Вiнницький 

державний 

педагогiчний 

унiверситет, вчитель 

iсторiї та права (1994 

р.); Академiя Служби 

безпеки України, 

спецiалiст права 

(1998 р.). 
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ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 

21656006, Провiдний 

юрисконсульт ТОВ 

"УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" 

21.04.2020, 

три роки 

Опис: 
Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 21.04.2020 (протокол №29), Терещук Олександр Олександрович (не є 



власником акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") обрано на три роки членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) та 

набуває повноважень з моменту обрання Загальними зборами, а саме з 21.04.2020.   

 

Терещук Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 

17.05.2007 року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрисконсульт з питань у галузi електроенергетики; з 

18.07.2015 року по 31.07.2018 - Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва, м. Кiпр; з 01.08.2018 по 

теперiшнiй час - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" (Код ЄДРПОУ - 21656006, адреса мiсцезнаходження: 01010, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 

буд. 4/6) - Провiдний юрисконсульт. З 27.04.2018 (з 21.04.2020 переобран) по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери 

Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч 

шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором.  Посадових осiб Товариства, що є його 

афiлiйованими особами, не має. 

 

Є представником акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет 

Менеджмент", що є власником 1 075 657 (один мiльйон сiмдесят п'ять тисяч шiстсот п'ятдесят сiм) шт. простих iменних акцiй Товариства. Розмiр 

винагороди визначається договором з членом Наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в натуральнiй формi вiд 

Товариства протягом 2020 року не отримував. Посадова особа не є незалежним директором.  

 

 

4 

Генеральний 

директор-Голова 

Правлiння 

 Корса Микола Вiкторович 1970 

вища, 

Днiпродзержинський 

державний технiчний 

унiверситет, 

iнженер-електромеха

нiк (2002р.) 
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ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 

31793056, (08.12.2005 - 

04.12.2009) Директор з 

енергозбуту; (04.12.2009 - 

теперiшний час) Генеральний 

директор-Голова Правлiння 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 

(попереднє найменування до 

17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК") 

04.12.2020, 

один рiк 

Опис: 
Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правлiння згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") вiд 03.12.2009 строком на 2 роки; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 

23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 12.11.2013  

 

переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 

строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком  



 

на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рiк; згiдно 

протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2017 переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання 

Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 21.11.2018 переобрано з 04.12.2018 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 28.11.2019 переобрано з 04.12.2019 строком на 1 рiк; згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 

23.11.2020 переобрано з 04.12.2020 строком на 1 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. 

Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах.Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про 

Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду 

в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2019 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 31 рiк 2 мiс. 20 днiв. Посади на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших 

юридичних особах та не займає посад. 

 

 

5 

Член Правлiння Коломiйчук Ганна Петрiвна 1975 

Вища освiта, ДВНЗ 

"Нацiональний 

гiрничий 

унiверситет", 

економiка 

пiдприємства, 

дослiдник (2014 р.) 

23 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 

31793056, Публiчне 

акцiонерне товариство 

"енергопостачальна компанiя 

"Днiпрообленерго"; 

провiдний iнженер вiддiлу 

балансiв електроенергiї та 

нормування ТВЕ виконавчої 

дирекцiї (19.04.2011 - 

02.09.2012) ПАТ 

"Днiпрообленерго" начальник 

вiддiлу балансiв 

електроенергiї та нормування 

технологiчних витрат 

електроенергiї (03.09.2012 - 

30.04.2018) начальник вiддiлу 

з балансiв (01.05.2018 - 

31.01.2019) ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" директор комерцiйний 

(05.02.2019 - по теперiшнiй 

час). 

01.03.2020, 

один рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було обрано Коломiйчук Ганну Петрiвну (директора 

комерцiйного ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01 березня 2020 року строком на один рiк. 

 



Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; 

 

Коломiйчук Г.П. протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на наступних посадах: ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" начальник вiддiлу балансiв 

електроенергiї та нормування технологiчних витрат електроенергiї виконавчої дирекцiї з 03.09.2012 по 30.04.2018, з 01.05.2018 по 31.01.2019 

переведено на посаду начальника вiддiлу з балансiв, в ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" працює з 05.02.2019 по теперiшнiй час на посадi директора 

комерцiйного.  

 

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про 

Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до 

вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди 

визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства 

протягом 2020 року не отримувала. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний 

стаж роботи становить 23 роки. Коломiйчук Г.П. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 

6 

Член Правлiння 
Запорожець Дмитро 

Борисович 
1974 

вища, 

Днiпропетровський 

нацiональний 

унiверситет, юрист 

(2001р.) 

22 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 

31793056, ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" (26.04.2010 - 

01.03.2013) Заступник 

Генерального директора з 

правових питань; (01.03.2013 

- теперiшнiй час) Директор з 

правової роботи ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК". 

01.03.2020, 

один рiк 

Опис: 
Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 23.04.2010. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2017 (протокол вiд 28.02.2017) було переобрано членом Правлiння 

Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства 

вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича 

з 01.03.2018 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано членом 

Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019 строком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради 

Товариства вiд 28.02.2020 (протокол вiд 28.02.2020) було переобрано членом Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця 

Дмитра Борисовича з 01.03.2020 строком на один рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiiдставi п. 10.10.7. 

Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про 

Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду 

в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв поадова особа обiймала наступнi посади: 

заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперiшнiй час). Посади 

на iнших пiдпрємствах: не веде дiяльнiсть в iнших юридичних особах та не займає посад. 
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Член Правлiння 
Марчук Наталiя 

Олександрiвна 
1973 

вища, 

Приднiпровська 

державна академiя 

будiвництва та 

архiтектури, 

Днiпропетровський 

iнститут технiчної 

творчостi та 

патентознавства, 

iнженер-будiвельник 

(1996р.); 

Днiпропетровський 

iнститут технiчної 

творчостi та 

патентознавства, 

економiст (1995р.) 

31 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 

31793056, Державна 

податкова iнспекцiя у 

Ленiнському районi м. 

Днiпропетровська - 

начальник вiддiлу; 

(05.05.2004 - теперiшнiй час) 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 

(попереднє найменування до 

17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК") - головний бухгалтер. 

Протягом останнiх чотирьох 

рокiв (з 01.04.2017) обiймала 

посаду члена Правлiння, 

головного бухгалтера 

Товариства.  

01.04.2020, 

один рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Марчук Наталiю Олександрiвну 

(головного бухгалтера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020. Посадова особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та 

положенням "Про Правлiння товариства". Розмiр винагороди визначається договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою 

радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримувала. Марчук Н.О. акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

 

Загальний стаж роботи становить 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - 

теперiшнiй час). Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.  

 

 

8 Член Правлiння 
Тарасенко Олександр 

Вiкторович 
1964 

вища, У 1989 роцi 

закiнчив Запорiзький 

машинобудiвний 

iнститут iм. В.Я. 

Чубаря та здобув 

квалiфiкацiю 

iнженерна-механiка. 

У 2002 роцi закiнчив 

Запорiзький 

нацiональний 

технiчний 

32 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", 

31793056, ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" - директор фiнансовий 

(01.10.2015-теперiшнiй час). 

Протягом останнiх чотирьох 

рокiв (з 01.04.2017) обiймав 

посаду члена Правлiння, 

директора фiнансового 

Товариства. 

 

 

01.04.2020, 

один рiк 



унiверситет та 

здобув квалiфiкацiю 

фiнансиста. 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2020 (протокол вiд 30.03.2020) було переобрано Тарасенко Олександра Вiкторовича 

(директора фiнансового) членом Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з 01.04.2020 строком на один рiк. 

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту Товариства. 

Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Правлiння "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".  Розмiр винагороди визначається 

договором з членом Правлiння, умови якого затверджено Наглядовою радою. Винагороду в натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року 

не отримував. Тарасенко О.В. акцiями Товариства не володiє.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 32 роки. Тарасенко 

О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013); фiнансовий 

директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх чотирьох рокiв (з 01.04.2017) обiймав 

посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства. 
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Ревiзор Фiлiппов Iгор Олегович 1974 

вища, Московський 

державний 

унiверситет iм. М.В. 

Ломоносова, магiстр 

економiки (1997р.) 

23 

ТОВ "Енергетичний стандарт 

(Україна)", 36018342, ТОВ 

"Компанiя з управлiння 

активами "Сварог Ессет 

Менеджмент", фiнансовий 

директор; ТОВ 

"Енергетичний стандарт 

(Україна)", Директор 

департаменту-Фiнансовий 

директор; ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК", ревiзор. 

10.04.2019, 

три роки 

Опис: 
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (далi за текстом - Товариство) вiд 10.04.2019 протокол 

№28, строком на три роки обрано Ревiзором Товариства Фiлiппова Iгоря Олеговича. Кандидатура внесена акцiонером Товариства - ТОВ 

"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревiзора товариства". Проведення планових 

та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзора. Посадова особа 

не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 23 роки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому 

числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, згiдно з рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.2013. Посадова особа 

непогашених (незнятих) судимостей за посадовi та iншi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 

01.12.2008р. по 23.08.2011р. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", 



Фiнансовий директор; з 26.08.2011р. по теперiшнiй час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)"(код ЄДРПОУ 36018342), Директор 

департаменту-Фiнансовий директор, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16; з 31.03.2017 по теперiшний час - ревiзор 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Розмiр винагороди визначається договором з Ревiзором, умови якого затверджено Загальними зборами. Винагороду в 

натуральнiй формi вiд Товариства протягом 2020 року не отримував. Фiлiппов I.О. акцiями Товариства не володiє. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Уманська Олена Петрiвна, представник 

акцiонера ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеж 

0 0 0 0 

Член Наглядової ради Бойко Iгор Iванович, представник акцiонера 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства з обмеженою 

1 0,00005 1 0 

Член Наглядової ради Терещук Олександр Олександрович, 

представник акцiонера ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" - ПЗНВIФ "Сьомий" Товариства 

0 0 0 0 

Генеральний 

директор-Голова Правлiння 

 Корса Микола Вiкторович 0 0 0 0 

Член Правлiння Коломiйчук Ганна Петрiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Запорожець Дмитро Борисович 0 0 0 0 

Член Правлiння Марчук Наталiя Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Тарасенко Олександр Вiкторович 0 0 0 0 

Ревiзор Фiлiппов Iгор Олегович 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВ"IНВЕСТИЦIЙНО-КОН

САЛТИНГОВА КОМПАНIЯ" 
31820325 

04050, м.Київ, 

ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, Б.2/10, 

КIМ.6, 

0,00005 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

0 0 

Усього 0,00005 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" має 19 рiчний досвiд роботи на ринку 

електроенергiї. З 2002 року до сьогоднi пройдено складний шлях вiд основного споживача до 

оператора системи розподiлу. В перiод реформування ринку електроенергiї, у листопадi 2018 

року ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  отримало нову лiцензiю на право впровадження господарської 

дiяльностi з розподiлу електричної енергiї в межах розташування електричних мереж, що є 

власнiстю Товариства.  

 

Отже,  2020 рiк  - це другий  рiк роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" в умовах новоутвореного ринку 

електричної енергiї.  

 

На сьогоднi, органiзована та налагоджена робота у всiх сегментах нової моделi ринку 

електричної енергiї, а саме: ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу вперед", 

внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг.  

 

Разом з основним напрямком роботи  Товариство планує  в 2021 роцi: 

 

"  вдосконалити розроблену концепцiю побудови Smart системи облiку електричної енергiї 

для пiдвищення енергоефективностi та зменшення витрат електричної енергiї в мережах 

Товариства;  

 

" затвердити в НКРЕКП змiни до плану розвитку системи розподiлу на наступнi п'ять рокiв 

з урахуванням плану розвитку системи передачi на наступнi десять рокiв вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв НКРЕКП; збiльшити масштаби робiт по реконструкцiї та технiчному 

переозброєнню основних фондiв  Товариства з метою подолання тенденцiї старiння 

електроустаткування; 

 



" при виконаннi робiт з реконструкцiї та модернiзацiї обладнання забезпечити здiйснення 

заходiв з енергоефективностi, враховуючи екологiчнi стандарти; 

 

" створити умови для застосування нових технiчних рiшень i технологiй у системах 

обслуговування, керування, захисту, передачi iнформацiї, зв'язку й систем облiку  

електроенергiї;  

 

" вдосконалити систему розвитку персоналу Товариства шляхом застосування програми 

мотивацiї; 

 

"  полiпшити командну роботу,  нацiлену  на результат.   

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Пiдставою для здiйснення пiдприємницької дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична 

компанiя" у 2020 роцi була лiцензiя НКРЕКП на право впровадження господарської дiяльностi з 

розподiлу електроенергiї на територiї м. Днiпро та Днiпропетровської областi, видача якої 

затверджена Постановою НКРЕКП вiд 27.11.2018 № 1533. 

 

 До складу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  входять 5 структурних пiдроздiлiв (без права 

юридичної особи), якi забезпечують розподiл електроенергiї споживачам Днiпровського регiону: 

 

" Днiпропетровськi розподiльнi мережi 

 

" Жовтоводськi розподiльнi мережi 

 

" Криворiзькi розподiльнi мережi 

 

" Павлоградськi розподiльнi мережi 

 

" Вiльногiрськi розподiльнi мережi 

 

В розпорядженнi Товариства електротехнiчнi лабораторiї ЕТЛ 35К та  ЕТЛ 35, за допомогою 

яких виконується комплекс робiт з:  

 

" визначення мiсця пошкодження КЛ 0,4-35 кВ 

 

" випробування КЛ 0,4-35 кВ 

 

" випробування силового обладнання (силових трансформаторiв,  трансформаторiв струму 

та напруги, ОПН, розрядникiв) 

 

" випробування пiдвiсних та опорних iзоляторiв 

 

На озброєннi Товариства стацiонарна електроустановка для випробувань захисних засобiв та 

електрообладнання. 

 

Постiйно функцiонує стацiонарна хiмiчна лабораторiя для повного випробування 

трансформаторної оливи. 

 



В розпорядженнi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" парк спецiалiзованої технiки: автовишки, екскаватори, 

автогiдропiдiймачi, тощо. 

 

З 2008 року ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на пiдставi договору про спiльне використання електричних 

мереж з  ВАТ "Запорiжжяобленерго"  силами персоналу Запорiзького району розподiльних 

мереж експлуатує електропередавальне обладнання на територiї    Запорiзької областi.  

 

В 2020 роцi Товариство обслуговувало 1097 км. повiтряних лiнiй електропередачi,  1 015 км. 

кабельних лiнiй, 31 одиницi ПС  35-150кВ та 682 одиницi ТП, ЗТП, РУ 6/10 кВ. 

 

Станом на 31.12.2020 р. основнi засоби  на балансi компанiї становлять: 

 

первiсна вартiсть                  525 982 тис.грн.; 

 

залишкова вартiсть              222 762 тис.грн.; 

 

знос                                       303 220  тис. грн. 

 

Протягом 2020 р. первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 55 941  тис. грн.  

Збiльшення вартостi зумовлено капiтальними вкладеннями на реконструкцiю та модернiзацiю 

обладнання в межах затвердженої iнвестицiйної програми, капiтальнi ремонти iз збiльшенням 

вартостi основних засобiв  та   виконанням робiт по приєднанню споживачiв до мереж 

Товариства. 

 

За звiтнiй перiод мережами Товариства розподiлено 729 995 МВт.год. електричної енергiї, що на 

1,4% бiльше, нiж в 2019 роцi. Доход, отриманий вiд лiцензованого виду дiяльностi складає 376 

333 тис.грн. без ПДВ, що на  23,8% перевищує  показники 2019 року. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство плiдно працювало в напрямку отримання додаткового 

доходу.  

 

Так, силами штатного персоналу, використовуючи  iснуючi  виробничi потужностi, 

проводилась робота з надання платних послуг юридичним та фiзичним особам. Доход вiд 

надання платних послуг в 2020 роцi склав - 8 638 тис.грн., що майже на 43% бiльше нiж у 2019 

роцi., а саме: 

 

" Спiльне використання мереж - 2 242 тис.грн.; 

 

" Видачу ТУ та погодження проекту - 337 тис.грн.; 

 

" Технiчна перевiрка та замiна приладiв облiку - 1 890 тис.грн.; 

 

" Оперативно - технiчне обслуговування електрообладнання - 1 038 тис.грн.; 

 

" Сумiсний пiдвiс -  1 017 тис.грн.; 

 

" Повторне пiдключення споживачiв - 415  тис.грн.; 

 

" Послуги ЕТЛ - 532 тис.грн.; 

 

" Оренда - 148 тис.грн.; 



 

" Транспортнi послуги - 54 тис.грн.; 

 

" Ремонтнi роботи - 964 тис.грн. 

 

 

 

Зростання доходу в тис.грн. вiд надання платних послуг у порiвняннi з 2019 роком наведено 

нижче.  

 

                                  2019 2020          

 

технiчне обслуговування  884   1 038  

 

повторнi пiдключення  117   415  

 

метрологiчнi послуги  846   1 890  

 

послуги ЕТЛ                  215    532  

 

сумiсний пiдвiс                  891   1 017  

 

спiльне використання  

 

мереж                                      1 824   2 242  

 

ремонт електрообладнання  676   964  

 

транспортнi послуги  104   54  

 

Видача ТУ, погодження  

 

проектiв                                    413   337  

 

оренда                                   58   148  

 

ИТОГО                                   6 028   8 638  

 

 

 

Плановi операцiйнi витрати затвердженi у структурi тарифiв на розподiл електроенергiї за 

класами напруги. 

 

За пiдсумками 2020 року операцiйнi витрати сумарно  виконано на 101,9% вiд планових 

показникiв.  

 

Виконання по елементам витрат наведено нижче. 

 

                                                 План       Факт                               

 

                                                2020 рiк 2020 рiк 



 

1. Операцiйнi витрати: 360 481 367 505 

 

 

 

Матерiальнi витрати 53 718 54 856 

 

Витрати на оплату працi 130 923 132 536 

 

Вiдрахування на соцiальнi 

 

заходи                                 28 803 26 900 

 

Амортизацiя                 22 970 34 065 

 

Iншi операцiйнi витрати 14 675 17 285 

 

Витрати, пов'язанi з  

 

купiвлею електричної  

 

енергiї                                 109 392 101 863 

 

 

 

Слiд зазначити, що поточнi та капiтальнi ремонти електрообладнання  проведено у 

вiдповiдностi до запланованих обсягiв. Дотримання планiв з технiчного обслуговування 

обладнання та своєчасне виконання ремонтних робiт, дозволили забезпечити надiйне 

енергопостачання споживачiв м. Днiпро та Днiпропетровської областi. 

 

На 2020 рiк iнвестицiйна програма ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя"  

затверджена в сумi - 39 681 тис.грн. без ПДВ. За результатами iнвестицiйної дiяльностi в 

звiтному перiодi, iнвестицiйнi складовi 2020 року профiнансовано на 102,9 % та  виконанi в 

повному обсязi.  

 

№ з/п Цiльовi програми                                                                                                              

Заплановано  Виконано  

 

1 Будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання 25 

609,33 25 609,33 

 

2 Заходи зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї                                 

5 121,56                  5 126,43 

 

3 Впровадження та розвиток автоматизованих систем 

 

                диспетчерсько-технологiчного керування (АСДТК)                                                 

446,78                  446,78 

 

4 Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй                                                 

2 798,88                  2 798,88 



 

5 Впровадження та розвиток систем зв'язку                                                                  

73,50                  73,50 

 

6 Модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки                                                                  

0,00                  0,00 

 

7 Iнше                                                                                                                                  

93,98                  93,98 

 

8 Усього                                                                                                                                  

34 144,02  34 148,90 

 

 

 

 

 

За пiдсумками господарської дiяльностi в 2020 роцi нараховано чистий прибуток у розмiрi 24 

184 тис.грн. 

 

Однiєю з важливих складових успiху ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанiя" є 

якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи. Формування єдиної команди є 

одним з прiоритетних завдань Товариства. У компанiї створено атмосферу, в якiй кожен 

спiвробiтник вiдчуває свою вiдповiдальнiсть за результати роботи i репутацiю компанiї. 

 

Станом на 31.12.2020 в компанiї працює 560 штатних працiвникiв, з них 

 

" Чоловiкiв    348 

 

" Жiнок    212 

 

" Робiтники    257 

 

" IТР    208 

 

" Керiвний склад  95 

 

Кiлькiсть працiвникiв, якi мають: 

 

" Вищу освiту   410 

 

" Професiйно - технiчну освiту 82 

 

" Середню освiту                         68 

 

Склад фахiвцiв Товариства поступово оновлюється. На змiну працiвникам, якi досягли 

пенсiйного вiку, приходить амбiцiйна молодь. За 2020 рiк середнiй вiк працiвникiв Товариства 

зменшився на 1 рiк i становить - 44 рокiв. 

 

Протягом 2020 року виплати заробiтної плати провадились у встановленi Колективним 

договором  термiни, в повному обсязi.  



 

Важливим для закрiплення кадрiв на пiдприємствi є вирiшення соцiальних питань, забезпечення 

належних соцiально-побутових умов працюючим, створення комфортних умов в робочих 

кабiнетах, облаштування побутових примiщень оперативного-виробничого персоналу.  

 

Пильну увагу керiвництво ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" придiляє питанням охорони працi. Протягом 

2020 року 29 працiвникiв компанiї пройшли навчання роботам з пiдвищеної небезпеки в 

спецiалiзованих навчальних закладах, 350 працiвникiв пройшли навчання з питань охорони 

працi, технiчної експлуатацiї, пожежної безпеки на пiдприємствi. 

 

Вiдповiдно до вимог "Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй" 

(наказ МОЗ України вiд 21.05.2007 № 246) проведено перiодичний медичний огляд працiвникiв 

компанiї. 

 

Серйозним випробуванням 2020 року стала органiзацiя роботи в перiод поширення 

коронавiрусної хвороби. На перiод запровадженого карантину було розроблено комплекс 

заходiв по створенню на робочих мiсцях безпечних умови працi та забезпечення персоналу 

засобами iндивiдуального захисту та дезiнфекторами.  При застосуваннi жорсткого карантину 

створенi умови для дистанцiйної роботи. Забезпечено iзоляцiйнi умови для диспетчерського 

персоналу.  

 

Великим досягненням 2020 року є забезпечення  з 01.01.2021 переходу на стимулююче 

тарифоутворення. Нарештi, обсяг iнвестицiй, передбачений  тарифами на розподiл 

електроенергiї, буде достатнiм для виконання повного комплексу робiт з реконструкцiї та 

модернiзацiї електричних мереж для досягнення встановлених параметрiв якостi електричної 

енергiї, дотримання стандартiв надання послуг з розподiлу електричної енергiї та зниження 

фактичних втрат електроенергiї в мережах Товариства. 

 

З огляду на зазначене можна констатувати, що робота в умовах реформування енергетичної 

галузi є успiшною та прибутковою. Керiвництвом виконано всi стратегiчнi завдання та 

забезпечено ведення господарської дiяльностi за принципами економiчної доцiльностi. 

 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
У звiтному перiодi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не укладало деривативiв та не вчиняло нiяких 

правочинiв, пов'язаних з похiдними цiнними паперами. Товариство не є учасником ринку 

похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
 

 

Основним завданням у сферi управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзацiя фiнансових втрат, 

пов'язаних з встановленими взаємовiдносинами з фiнансовими iнститутами (банками, 

фiнансовими,  страховими компанiями), в яких виникає необхiднiсть в процесi господарської 

дiяльностi пiдприємства. Дотримання оптимального спiввiдношення в структурi капiталу  мiж 

власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв та оптимiзацiя портфеля 



боргових зобов'язань. Основними принципами полiтики пiдприємства в управлiннi фiнансовими 

ризиками є недопущення втрат грошових коштiв, а саме недопущення  ризикованих вкладень 

капiталу, встановлення партнерських вiдносин стосовно фiнансових питань з установами 

найвищого рейтингу надiйностi (банки, страховi компанiї). Залучення додаткового оборотного 

капiталу у виглядi грошових коштiв на умовах банкiвських кредитiв з невисокою вiдсотковою 

ставкою на короткими термiнами повернення. 

 

Товариство не емiтує, не використовує похiднi цiннi папери, не є учасником ринку похiдних 

цiнних паперiв та таким чином не має предмету страхування у виглядi операцiї, для якої  

використовуються операцiї хеджування. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство в своїй основнiй дiяльностi не має схильностi до цiнових ризикiв. Цiна на основнi 

види послуг затверджується та регулюється державою.  

 

Дiючих кредитних угод немає. Кредитних заборгованостей, невиконаних кредитних зобов'язань 

немає. 

 

Товариство не має схильностi до ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв. Стабiльнiсть 

лiквiдностi та стабiльнiсть грошових потокiв забезпечується безперервнiстю послуг, що 

надаються, грошовими надходженями за наданi послуги на умовах  укладених господарських 

угод.  

 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
а) Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.  

 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний 

кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
б) Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання 

юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
в) Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 



застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом, який розмiщений за посиланням 

https://cek.dp.ua/images/document/LAW/statut_2019.pdf. Будь-яка iнша практика корпоративного 

управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 21.04.2020 

Кворум зборів 91,8085 

Опис 21 квiтня 2020 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi 

збори). Кворум Загальних зборiв склав 91,8085%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 

 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

 

Прийняте рiшення: 

 

1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" у наступному складi: 

 

Сиса Владислав Володимирович - Голова лiчильної комiсiї; 

 

Бiлоцерковець Наталiя Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї; 

 

Крупська Вiкторiя Олександрiвна - член лiчильної комiсiї. 

 

1.2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 

21.04.2020р. 

 

2, Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

2.1. Обрати Уманську Олену Петрiвну головою рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 21.04.2020р. 

 

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем рiчних загальних зборiв 



акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 21.04.2020р. 

 

3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК": 

 

o голосування на загальних зборах здiйснювати наступним чином: (i) з 

процедурних питань голосувати пiдняттям бюлетенiв для голосування; (ii) з 

питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для голосування; 

 

o бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної 

комiсiї загальних зборiв акцiонерiв; 

 

o для доповiдей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; 

 

o прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропоновану 

пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не набере 

необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважається 

неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається); 

 

o питання вiд учасникiв загальних зборiв передаються секретарю загальних 

зборiв виключно у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi 

(повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання; 

 

o питання в уснiй формi, а також анонiмнi питання не розглядаються; 

 

o направленi секретарю загальних зборiв питання передаються головi 

загальних зборiв та розглядаються у заключнiй частинi загальних зборiв 

товариства пiсля розгляду всiх питань порядку денного загальних зборiв; 

 

o для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, 

надавати до 20 хвилин; 

 

o для пiдрахунку лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань 

порядку денного загальних зборiв надавати до 20 хвилин; 

 

o у ходi загальних зборiв може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", перерву до наступного дня. Рiшення про 

оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв 

наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних 

зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви 

вважається процедурною пропозицiєю та не є голосуванням з питання порядку 

денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання 

бюлетенiв для голосування. 

 

4. Звiт Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду вiдповiдного звiту. 

 

Прийняте рiшення: 



 

4.1. Роботу Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi визнати задовiльною та 

такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" i 

положенням його установчих документiв. 

 

4.2. Затвердити звiт Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi. 

 

5. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2019 роцi та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. 

 

Прийняте рiшення: 

 

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi визнати 

задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" i положенням його установчих документiв. 

 

5.2. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2019 роцi. 

 

6. Звiт i висновки Ревiзора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2019 рiк та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 

 

Прийняте рiшення: 

 

6.1. Роботу Ревiзора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi визнати задовiльною та 

такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" i 

положенням його установчих документiв. 

 

6.2. Затвердити звiт i висновки Ревiзора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi. 

 

7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 

за 2019 рiк. 

 

Прийняте рiшення: 

 

7.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" за 2019 рiк. 

 

8. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2019 рiк. 

 

Прийняте рiшення: 

 

8.1. Затвердити чистий прибуток у розмiрi 39 750 766,00 грн. (тридцять дев'ять 

мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч сiмсот шiстдесят шiсть гривень 00 копiйок), 

отриманий ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi. 

 

8.2. Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi: 

 

- чистий прибуток, отриманий ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2019 роцi, у сумi 39 750 

766,00 грн. (тридцять дев'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч сiмсот шiстдесят 

шiсть гривень 00 копiйок) залишити нерозподiленим. 

 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i 



членiв Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

9.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення 21.04.2020р. рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") Голови та членiв Наглядової 

ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК": 

 

- Уманської Олени Петрiвни - Голови Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 

 

- Бойко Iгоря Iвановича - члена Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 

 

- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК"; 

 

та вважати повноваження дiючих (на момент проведення 21.04.2020р. рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") Голови та членiв Наглядової 

ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття 

даного рiшення загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 21.04.2020р. 

 

10. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА 

ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ": 

 

№ з/п ПIБ члена Наглядової ради 

 

1 Уманська Олена Петрiвна - представник акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами 

"Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) 

 

2 Терещук Олександр Олександрович - представник акцiонера - ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння 

активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) 

 

3 Бойко Iгор Iванович - представник акцiонера - ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами 

"Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 233821) 

 

11. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 

встановлення розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами 

Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради  

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради  



ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

11.3. Уповноважити Генерального директора - Голову Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" пiдписати вiд iменi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" договори з Головою та членами 

Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".. 

 

12. Внесення змiн до договору з Ревiзором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Прийняте рiшення: 

 

12.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Ревiзором ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК". 

 

12.2. Уповноважити Генерального директора-Голову Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" пiдписати вiд iменi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" додаткову угоду до договору з 

Ревiзором ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

13. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2019 

рiк. 

 

Прийняте рiшення: 

 

13.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської дiяльностi АУДИТОРСЬКУ 

ФIРМУ "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2019 рiк. 

 

14. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" значних 

правочинiв. 

 

Прийняте рiшення: 

 

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" значних 

правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та якi можуть вчинятися ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК" у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з 

дати прийняття цього рiшення, а саме: 

 

- на укладення, змiну та/або припинення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 

купiвлi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" електричної енергiї граничною сукупною вартiстю 

кожного договору (правочину) до 130 млн. грн., при обов'язковому попередньому 

погодженнi укладення, змiни та/або припинення таких договорiв (вчинення 

правочинiв) iз Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

14.2. Уповноважити Генерального директора-Голову Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" (або особу, яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi 

або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК") на пiдписання вiд iменi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" договорiв 

(правочинiв) та змiн до них в рамках встановленої граничної вартостi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити) нi 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

нi 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

нi 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Голова 

Наглядової ради 

Уманська Олена 

Петрiвна 

 X Голова Наглядової ради Товариства є 

представником акцiонера ПЗНВIФ "Сьомий" 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами "Сварог 

Ессет Менеджмент". Наглядова Рада є 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом i Положенням про 

Наглядову Раду, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом 

України "Про акцiонернi товариства", 

Статутом та Положенням "Про Наглядову 

раду" належить: прийняття рiшення про 

проведення та пiдготовка Загальних зборiв 



акцiонерiв (рiчних та позачергових), 

затвердження внутрiшнiх положень, якими 

регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї 

загальних зборiв, прийняття рiшення про 

продаж ранiше викуплених товариством 

акцiй, обрання та припинення повноважень 

членiв Правлiння Товариства та 

затвердження умов контракту з ним, 

затвердження ринкової вартостi майна, 

обрання аудитора та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, 

визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв, 

вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 

Наглядової Ради визначається чинним 

законодавством, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду 

Товариства, а також договором, що 

укладається з кожним членом Наглядової 

ради, який затверджується рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

член Наглядової 

ради Бойко Iгор 

Iванович 

 X Члени Наглядової ради Товариства є 

представниками акцiонера ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння 

активами "Сварог Ессет Менеджмент". 

Наглядова Рада є органом, що здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом i 

Положенням про Наглядову Раду, контролює 

та регулює дiяльнiсть Правлiння. До 

повноважень Наглядової ради Товариства за 

Законом України "Про акцiонернi 

товариства", Статутом та Положенням "Про 

Наглядову раду" належить: прийняття 

рiшення про проведення та пiдготовка 

Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх 

положень, якими регулюється дiяльнiсть 

товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

виключної компетенцiї загальних зборiв, 

прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй, обрання та 

припинення повноважень членiв Правлiння 

Товариства та затвердження умов контракту 



з ним, затвердження ринкової вартостi 

майна, обрання аудитора та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, 

визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв, 

вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 

Наглядової Ради визначається чинним 

законодавством, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду 

Товариства, а також договором, що 

укладається з кожним членом Наглядової 

ради, який затверджується рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

член Наглядової 

ради Терещук 

Олександр 

Олександрович 

 X Члени Наглядової ради Товариства є 

представниками акцiонера ПЗНВIФ 

"Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння 

активами "Сварог Ессет Менеджмент". 

Наглядова Рада є органом, що здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом i 

Положенням про Наглядову Раду, контролює 

та регулює дiяльнiсть Правлiння. До 

повноважень Наглядової ради Товариства за 

Законом України "Про акцiонернi 

товариства", Статутом та Положенням "Про 

Наглядову раду" належить: прийняття 

рiшення про проведення та пiдготовка 

Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх 

положень, якими регулюється дiяльнiсть 

товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

виключної компетенцiї загальних зборiв, 

прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй, обрання та 

припинення повноважень членiв Правлiння 

Товариства та затвердження умов контракту 

з ним, затвердження ринкової вартостi 

майна, обрання аудитора та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, 

визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв, 

вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз Статутом Товариства та чинним 



законодавством. Порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 

Наглядової Ради визначається чинним 

законодавством, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду 

Товариства, а також договором, що 

укладається з кожним членом Наглядової 

ради, який затверджується рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2020 р. засiдання Наглядової ради проходили по мiрi 

виникнення необхiдностi, рiшення з бiльшостi питань 

приймались методом опитування членiв Наглядової ради. 

 

На засiданнях розглядались питання, якi вiднесено до 

компетенцiї Наглядової ради, зокрема: 

 

- проводився аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, 

реалiзацiї iнвестицiйної та технiчної полiтики; 

 

- вирiшувались усi питання щодо скликання та проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

 

- здiйснювався контроль за використанням фондiв Товариства; 

 

- затверджувалась iнвестицiйна програма Товариства; 

 

- здiйснювався контроль за використанням коштiв Товариства; 

 

- розглядались та затверджувались бюджети фiнансових потокiв 

компанiї; 

 

- розглядались iншi питання, вiднесенi до компетенцiї Наглядової 

ради Статутом Товариства. 

 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 



У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

На останнiх рiчних Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 

19.04.2021, до порядку денного було внесено та розглянуто 

наступне питання: 

 

5. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2020 

роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного 

звiту. 

 

Прийняте рiшення: 

 

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2020 роцi 

визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 

дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" i положенням його установчих 

документiв. 

 

5.2. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про 

роботу у 2020 роцi. 

 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член Наглядової ради не може одночасно членом Правлiння або 

Ревiзором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство 

України мiстить вiдповiднi обмеження.  

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне  X 



навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
X  

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - 

Голова Правлiння Корса 

Микола Вiкторович 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та 

членiв Правлiння  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 

директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями 

Товариства. 

член Правлiння 

Запорожець Дмитро 

Борисович 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та 

членiв Правлiння  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 

директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями 

Товариства. 

член Правлiння Тарасенко 

Олександр Вiкторович 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та 

членiв Правлiння  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 



належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 

директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями 

Товариства. 

член Правлiння 

Коломiйчук Ганна 

Петрiвна 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та 

членiв Правлiння  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 

директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями 

Товариства. 

член Правлiння Марчук 

Наталiя Олександрiвна 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та 

членiв Правлiння  належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i 

Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 

директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями 

Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

Засiдання Правлiння проводяться у мiру необхiдностi. Протягом 

2020 року вiдбулися 9 засiдань Правлiння Товариства, на яких 

розглядались питання, вiднесенi до компетенцiї Правлiння 

Статутом Товариства. 



фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

На останнiх рiчних Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 

19.04.2021, до порядку денного було внесено та розглянуто 

наступне питання: 

 

4. Звiт Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2020 

роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного 

звiту. 

 

4.1. Роботу Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2020 роцi визнати 

задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 

дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" i положенням його установчих 

документiв. 

 

4.2. Затвердити звiт Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" у 2020 роцi. 

 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

 

3) аудит, контроль,    ревiзiя     (перевiрка     документiв,     перевiрка     вiрностi  

арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських 

операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

 

Всi  перерахованi  вище  методи  становлять  єдину  систему  i  використовуються  в  

цiлях управлiння пiдприємством. 

 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

 

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 



Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами); 

 

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань. 

 

 Основним завданням у сферi управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзацiя фiнансових 

втрат, пов'язаних з встановленими взаємовiдносинами з фiнансовими iнститутами (банками, 

фiнансовими,  страховими компанiями), в яких виникає необхiднiсть в процесi господарської 

дiяльностi пiдприємства. Дотримання оптимального спiввiдношення в структурi капiталу мiж 

власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв та оптимiзацiя портфеля 

боргових зобов'язань. Основними принципами полiтики пiдприємства в управлiннi фiнансовими 

ризиками є недопущення втрат грошових коштiв, а саме недопущення  ризикованих вкладень 

капiталу, встановлення партнерських вiдносин стосовно фiнансових питань з установами 

найвищого рейтингу надiйностi (банки, страховi компанiї). Залучення додаткового оборотного 

капiталу у виглядi грошових коштiв на умовах банкiвських кредитiв з невисокою вiдсотковою 

ставкою на короткими термiнами повернення. 

 

 Товариство в своїй основнiй дiяльностi не має схильностi до цiнових ризикiв. Цiна на основнi 

види послуг затверджується та регулюється державою.  

 

 Дiючих кредитних угод немає. Кредитних заборгованостей, невиконаних кредитних зобов'язань 

немає. 

 

 Товариство не має схильностi до ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв. Стабiльнiсть 

лiквiдностi та стабiльнiсть грошових потокiв забезпечується безперервнiстю послуг, що 

надаються, грошовими надходженями за наданi послуги на умовах  укладених господарських 

угод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  3 

 



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 



Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi положення, крiм зазначених вище, в Товариствi вiдсутнi.  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 



Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) 

Наглядова рада. А в разi аудиту рiчної фiнансової звiтностi обрання 

(призначення) суб'єкта аудиторської дiяльностi вiдбувається на 

Загальних зборах акцонерiв Товариства. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 

Перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi Товариства в 

минулому роцi Ревiзор проводив з власної iнiцiативи вiдповiдно 

Статуту Товариства та Положення про Ревiзора.  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" 

36678549 37,078491 



2 Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний 

iнвестицiйний фонд "Сьомий" 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Сварог Ессет 

Менеджмент" 

ЄДРIСI233821 53,99852 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 992 012 15 871 Вiдповiдно до даних останнього 

реєстру власникiв акцiй Товариства 

станом на 31.12.2020, статутний 

капiтал Товариства подiлений на 

1992012 шт простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 100,00 грн. 

кожна, а загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" складає 1976141 штук, 

оскiльки залишки на рахунку ПАТ 

"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 

УКРАЇНИ", якi оформленi 

глобальним сертифiкатом до 

розподiлу мiж власниками, 

становить 15871 шт. акцiй, що 

вiдповiдає - 0,796730% (вiд 

загальної кiлькостi цiнних паперiв, 

якi враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента). Тому вiдповiдно 

до п.10 Прикiнцевих та перехiдних 

положень Закону України "Про 

депозитарну систему України" та 

Листа Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 

року, їхнi акцiї не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

Iнших обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає. Дата 

виникнення обмеження - понад 15 

рокiв. 

 

Опис Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства 

станом на 31.12.2019, статутний капiтал Товариства подiлений на 1992012 



шт простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна, а 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" складає 1976141 

штук, оскiльки залишки на рахунку ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", якi оформленi глобальним сертифiкатом до 

розподiлу мiж власниками, становить 15871 шт. акцiй, що вiдповiдає - 

0,796732% (вiд загальної кiлькостi цiнних паперiв, якi враховуються при 

визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). Тому 

вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 

"Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi 

акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв 

на загальних зборах емiтентiв немає. Дата виникнення обмеження - понад 

15 рокiв. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно з п.8.2 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - Голова та члени 

Наглядової ради, Генеральний директор - Голова Правлiння та члени Правлiння, Ревiзор. 

 

Вiдповiдно до п.п.10.1 -  10.4 Статуту, Члени Наглядової ради Товариства обираються лише iз 

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, строком на три роки та виконують 

свої повноваження до наступного свого переобрання. Кiлькiсний склад Наглядової ради - три 

особи. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного 

голосування. З членами Наглядової ради - фiзичними особами укладаються цивiльно-правовi 

договори або трудовi договори (контракти), основнi умови яких попередньо затверджуються 

Загальними зборами. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує голова виконавчого органу 

Товариства чи iнша особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивiльно-правовий договiр 

може бути оплатним або безоплатним. 

 

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, 

та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння 

або Ревiзором. Порядок обрання, вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради, а також порядок 

роботи, у тому числi порядок прийняття рiшень шляхом проведення заочного голосування 

(опитування), оформлення протоколiв засiдань Наглядової ради та витягiв iз них детально 

регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. У разi, 

якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з 

будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, 

повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними 

зборами вiдповiдного рiшення. 

 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.9.3.18 Статуту). Вiдповiдно до п.10.6 

Статуту, повноваження члена Наглядової ради - фiзичної особи припиняються достроково: - у 

разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; 

 

- без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: 

 

а) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; 

 

б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

 



в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв члена Наглядової 

ради (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); 

 

г) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

 

д) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера; 

 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Вiдповiдно до п.11.6 Статуту, обрання та припинення повноважень Генерального директора - 

Голови Правлiння та членiв Правлiння, а також прийняття рiшення про їх вiдсторонення 

здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження 

Генерального директора - Голови Правлiння та членiв Правлiння припиняються достроково без 

ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а 

саме:  

 

- за власним бажанням з письмовим повiдомленням Наглядової ради за два тижнi; 

 

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Генерального директора - 

Голову Правлiння чи членiв Правлiння засуджено до покарання, що виключає можливiсть 

виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); 

 

- у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Вiдповiдно до п.п. 12.2. - 12.5. Статуту, Ревiзор обирається Загальними зборами строком на 3 

(три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 

юридичних осiб   акцiонерiв. Обрання Ревiзора здiйснюється шляхом кумулятивного 

голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. З Ревiзором - фiзичною 

особою укладається цивiльно-правовий договiр, основнi умови якого попередньо 

затверджуються Загальними зборами. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, 

уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або 

оплатним, або безоплатним. Представниковi акцiонера - юридичної особи, що обрана Ревiзором, 

видається довiренiсть. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Загальними зборами з 

будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання Ревiзора, його повноваження 

продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. 

Повноваження Ревiзора можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних 

зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження Ревiзора - фiзичної особи 

припиняються достроково: 

 

- у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких 

пiдстав; 

 

- без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: 

 

а) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; 



 

б) за станом здоров'я, у тому числi i хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; 

 

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Ревiзора засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); 

 

г) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Повноваження Ревiзора - юридичної особи припиняються достроково: 

 

- у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких 

пiдстав; 

 

- у разi прийняття уповноваженим органом акцiонера рiшення про дострокове припинення 

повноважень Ревiзора за умови письмового повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; 

 

- у разi прийняття рiшення про припинення юридичної особи - акцiонера; 

 

- у разi банкрутства юридичної особи - акцiонера; 

 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

 Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкриваються приватними акцiонерними т овариствами, 

що не здiйснили публячну пропозицiю. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про 

акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття 

рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), 

затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень членiв Правлiння 

Товариства та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, 

обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди 

та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом 

Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з 

кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

До компетенцiї Генерального директора-Голови Правлiння та членiв Правлiння  належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння 

пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний 



директор-Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених 

Статутом Товариства i законом. Генеральний директор-Голова Правлiння на вимогу державних 

органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися 

з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом, 

Положенням про Правлiння та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки 

Ревiзора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзора. Ревiзор 

проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти 

порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

 

"ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

 

 

 

 

 

Свiдоцтво про включення до Реєстру 

 

 аудиторських фiрм та аудиторiв  № 0238 вiд 26.01.2001р. №98  

 

Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11  

 

 

 

                                 

 

Акцiонерам та керiвним посадовим особам  

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

"ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ",  

 

НКЦПФР 

 

 

 



 

 

 

 

м. Київ                                                                         

29 квiтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 

(звiт незалежного аудитора) 

 

щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

"ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ", 

 

код ЄДРПОУ 31793056, 

 

що зареєстроване за адресою:  

 

Україна, 49008, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА КЕДРIНА, будинок 

28, 

 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р. 

 

 

 

Адресат 

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ", фiнансова звiтнiсть 

якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя). 

 

 

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

за фiнансову звiтнiсть 

 

 



 

Управлiнський персонал ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе 

вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

 

- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 

996-XIV з наступними змiнами та доповненнями;  

 

- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки; 

 

- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 

звiтнiстю; 

 

- за оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, а також доречностi використання управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття 

питань, що стосуються безперервностi дiяльностi.  

 

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за: 

 

- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; 

 

- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та  

 

господарських фактiв; 

 

- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; 

 

- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; 

 

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. 

 

Для проведення аудиторської перевiрки за 2020 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 

"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи: 

 

o Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

 

o Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;  

 

o Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;  

 

o Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;  

 

o Примiтки до фiнансової звiтностi (Форма № 5) за 2020 рiк;   

 

o Статутнi, реєстрацiйнi документи; 



 

o Протоколи, накази; 

 

o Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку. 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, 

що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на 

суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 

звiтування компанiї.  

 

 

 

Iнформацiя про Товариство 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (далi - Товариство), 

зареєстроване     вiдповiдно    до     Законiв     України     "Про     акцiонернi     

товариства"  вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями, "Про 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"  вiд 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змiнами та 

доповненнями, та iнших законодавчих актiв. 

 

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи 

зi своїм найменуванням.  

 

У своїй  дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми 

нормативними документами, рiшеннями. 

 

Станом на 31.12.2020 року вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства  немає.  

 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

 

Скорочена назва Товариства  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" 



 

Органiзацiйно-правова форма Товариства  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Ознака особи Юридична 

 

Форма власностi  Приватна 

 

Код за ЄДРПОУ 31793056 

 

Мiсцезнаходження: Україна, 49008, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА 

КЕДРIНА, будинок 28 

 

Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 28.02.2002 р. 

 

Дата запису: 06.06.2005 р. 

 

Номер запису в ЄДР 12241200000012920 

 

Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 35.12 Передача електроенергiї (основний); 

 

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.; 

 

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

 

Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах; 

 

Код КВЕД 35.13 Розподiлення електроенергiї; 

 

Код КВЕД 35.14 Торгiвля електроенергiєю; 

 

Код КВЕД 42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй 

 

Лiцензiї/Дозволи На право провадження господарської дiяльностi з розподiлу електричної 

енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi вiдповiдно до Постанови НКРЕКП 

вiд 27.11.2018 №1533, Лiцензiя дiє з 01.01.2019. 

 

Учасники/Засновник Товариства АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ ПРОСТИХ 

IМЕНИХ АКЦIЙ., Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 199201200 КIНЦЕВИЙ 

БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 

ЕНЕРДЖI СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД ( ENERGY STANDARD FUND 

MANAGEMENT LIMITED) - ПIВОВАРОВ ЛЕОНIД- ШВЕЙЦАРIЯ,ЦЮРИХ, ЕГГ, 

ФОРХШТРАССЕ, 94,СН-8132. 

 

Керiвник, кiлькiсть працiвникiв Генеральний директор - Голова Правлiння - КОРСА 

МИКОЛА ВIКТОРОВИЧ  

 

Головний бухгалтер - МАРЧУК НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв - 567 осiб 

 



Дата останнiх змiн до Статуту Редакцiя Статуту затверджена Рiшенням позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд 04 грудня 2017 року. Протокол №26 

 

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Нацiональними 

положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку, а саме: 

 

" Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

 

" Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк; 

 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк; 

 

" Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк; 

 

" Примiток до фiнансової звiтностi (Форма № 5) за 2020 рiк . 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам 

Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi - НП(С)БО).  

 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу 

вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку 

управлiнського персоналу Товариства. 

 

Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог НКЦПФР, 

дiючих до такого висновку станом на дату його формування та iнших стандартiв, що стосуються 

пiдготовки аудиторського висновку. 

 

Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з 

наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України " Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з 

наступними змiнами та доповненнями, "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, з 

наступними змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою 

України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової 

звiтностi Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i 

проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих 

перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

 

Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової 

звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонауковi методичнi 

прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi 

прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка 

проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 

701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених 

договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з 

метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у 



перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi 

фiнансової звiтностi  та надання оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час 

аудиту проводилось дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обгрунтування сум чи iншої 

iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. 

 

Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за 

якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi 

принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об'єктi перевiрки: оцiнка 

оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.  

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

 

 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

 

 

 

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом 

тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а 

також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо 

органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi - НП(С)БО), та Облiкової полiтики ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК". 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на пiдставi даних з вимогами Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку, складена станом на кiнець останнього дня звiтного року.  

 

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", а також оцiнку загального подання фiнансових 

звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та 

припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, 

а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного 

перiоду.  

 

Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi 

наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених 

господарських операцiй. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 



висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом 

фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю. 

 

Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння складеного вiдповiдно 

до  Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 

р. Аудитор зазначає, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про управлiння представлена 

користувачам з метою достовiрного уявлення про результати дiяльностi пiдприємства, 

перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й невизначеностi дiяльностi та дiї 

керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв розвитку компанiї.  

 

Розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iншою iнформацiєю наведеною у Звiтi про 

управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту дослiджується на предмет викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно 

було б включити до звiту. 

 

 

 

ПРО УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД  

 

 

 

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть", аудитор вважає, що "Звiт про управлiння" є узгодженим з фiнансовою 

звiтнiстю ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за звiтний перiод. Звiт про управлiння, що надається ПрАТ 

"ПЕЕМ "ЦЕК", складено на виконання Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про 

внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 7 грудня 2018 року № 982 

"Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" та не мiстить 

суттєвих викривлень.  

 

Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову iнформацiю про дiяльнiсть 

пiдприємства, його стан i перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi 

його дiяльностi.  

 

 

 

IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ I АНАЛIЗ КЕРIВНИЦТВОМ 

ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI 

 

 

 

Iнша iнформацiя включає iнформацiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом 

фiнансового стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш 

аудиторський звiт про неї. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Компанiї. 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не надаємо 

висновку, який виражає впевненiсть в будь-який формi в вiдношеннi до цiєї iнформацiї. В 

зв'язку з проведенням аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленi з iншою 

iнформацiєю i розглядi при цьому питань, якi можуть бути не узгодженi з фiнансовою звiтнiстю, 



або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на основi проведеної нами 

роботи ми дiйдемо до висновку, що iснує суттєве викривлення iншої iнформацiї, ми повiдомимо 

про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до звiту. У вiдповiдностi з ст. 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку 

щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю i корпоративне управлiння. Нами 

виконанi певнi процедури щодо розкриття цiєї iнформацiї. Ми оцiнили наявнi у Товариства 

засоби внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента шляхом тестування. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та 

Положеннями про вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не 

вiдбувалося змiн у складi власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцiй емiтента. 

 

 Протягом звiтного року у Товариства функцiонували наступнi органи управлiння:  

 

- Загальнi збори акцiонерiв;  

 

- Наглядова рада;  

 

- Генеральний директор-Голова Правлiння; 

 

- Ревiзор.  

 

Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що 

визначається Статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконується Правлiнням - 

колегiальним виконавчим органом, яке виконує свої обов'язки згiдно Закону України "Про 

акцiонернi товариства", Статуту, Положенню про Правлiння, iнших внутрiшнiх Положень 

Товариства. поточною дiяльнiстю виконується одноосiбно директором, який виконує свої 

обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, внутрiшнiх Положень 

Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї 

компетенцiї, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює i регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв 

корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. 

 

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i 

внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариствi механiзм її реалiзацiї. 

До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового законодавства, 

кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими Товариство може 

управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До складових, на якi 

Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя. Найбiльш суттєвим 

зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервностi 

дiяльностi, можливостi втрати активiв, якi розмiщенi на непiдконтрольнiй Українi територiї. 

Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої системи корпоративного управлiння, 

яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрiшнiми документами, має 

вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку 

акцiонерiв i формує довгостроковi спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому. 

 

 

 

 

 

 



 

III.IНШI ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ключовий партнер з аудиту                                                                       

м.п. _____________   Д.В. Чирва 

 

ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"                              

 

(сертифiкат №001199 

 

вiд 28.04.1994р)                                                                      

 

  

 

29 квiтня 2021 р. 

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю: 

 

 

 

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI 

ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

 

Скорочена назва пiдприємства  ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

 

Ознака особи Юридична 

 

Код за ЄДРПОУ 21326993 

 

Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

 

Адреса фактичного мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11 

 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд 

26.01.2001 року № 98 

 

Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №347/8 вiд 

29.06.2017 видане Аудиторською Палатою України 

 

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового 



ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" 

 

Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

 

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту № 15/03-1-Д/255 вiд 20 квiтня 2021 року 

 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 20 квiтня 2021 року по 29 квiтня 2021 

року 

 

Дата складання аудиторського висновку 29 квiтня 2021 рiк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" 

36678549 01901, м.Київ, вул. 

Госпiтальна, 12-Д 

738 608 37,078491 738 608 0 

Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний 

iнвестицiйний фонд "Сьомий" 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Сварог 

Ессет Менеджмент" 

33499232-23

3821 

01901, м.Київ, вул. 

Госпiтальна, 12-Д 

1 075 657 53,99852 1 075 657 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

0 0 0 0 0 

Усього 1 814 265 91,077011 1 814 265 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 09.12.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" 

36678549 59,59713 56,967729 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд ПАТ "НДУ" - 09.12.2020р. 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". 

 

Iдентифiкацiйний код - 36678549 

 

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 

акцiй) шляхом прямого вiдчуження зменьшився з 60,075773% до 57,4252545%  (59,59713% статутного капiталу до вiдчуження, 56,967729% статутного капiталу пiсля 

вiдчуження). 

 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 



розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не вiдомо. 

 

 

2 09.12.2020 Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний 

iнвестицiйний фонд "Сьомий" 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Сварог Ессет 

Менеджмент" 

33499232-233821 31,47988 34,109282 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд ПАТ "НДУ" - 09.12.2020р. 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий"  Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент". 

 

Iдентифiкацiйний код - 33499232-233821 

 

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 

акцiй) шляхом прямого набуття збiльшився з 31,732705% до 34,3832246%  (31,47988% статутного капiталу до набуття, 34,109282% статутного капiталу пiсля набуття). 

 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не вiдомо. 

 

 

3 27.01.2021 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" 

36678549 56,967729 37,078491 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд ПАТ "НДУ" - 27.01.2021р. 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ". 

 

Iдентифiкацiйний код - 36678549 

 

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 

акцiй) шляхом прямого вiдчуження зменьшився з 57,4252545% до 37,3762803% (56,967729% статутного капiталу до вiдчуження, 37,078491% статутного капiталу пiсля 

вiдчуження). 

 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 



перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не вiдомо. 

4 27.01.2021 Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний 

iнвестицiйний фонд "Сьомий" 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Сварог Ессет 

Менеджмент" 

33499232-233821 34,109282 53,99852 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд ПАТ "НДУ" - 27.01.2021р. 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент". 

 

Iдентифiкацiйний код - 33499232-233821 

 

Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 

акцiй) шляхом прямого набуття збiльшився з 34,3832246% до 54,4321989% (34,109282% статутного капiталу до набуття, 53,99852% статутного капiталу пiсля набуття). 

 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями: здiйснює розпорядження акцiями прямо. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): не вiдомо. 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

1 992 012 100,00 Згiдно Статуту Товариства, кожною простою акцiєю 

Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова 

сукупнiсть прав, включаючи права на: - участь в 

управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - 

отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; - 

отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

 

Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi 

законодавством України та статутом Товариства. 

 

Акцiонери зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати 

акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, iнформацiю, яка згiдно чинного 

законодавства України вiдноситься до iнсайдерської; 

нести iншi обов'язки, якщо це передбачено 

законодавством України. 

Здiйснення емiтентом публiчної 

пропозицiї цiнних паперiв не було. 

Допуску до торгiв на фондовiй бiржi в 

частинi включення до бiржового 

реєстру не було 

Примітки: 

 





XI. 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 

10.08.2017 88/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0401841004 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 1 992 012 199 201 200 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Лiстинг не проводився. У зв'язку з проведенням 

Товариством у 2017 роцi додаткової емiсi акцiй iснуючої номiнальної вартостi на суму 132800800 грн 28.12.2017 Товариству видано свiдоцтво 

про реєстрацiю випуску акцiй №88/1/2017 дата реєстрацiї 10.08.2017. Метою використання фiнансових ресурсiв в сумi 132800800 грн., 

залучених ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" вiд розмiщення акцiй, є придбання необоротних активiв, здiйснення довгострокових фiнансових iнвестицiй. 

Спосiб розмiщення - приватне розмiщення акцiй додаткової емiсiї. 

 



7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 
Тип цінних паперів 

Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості цінних 

паперів (у 

відсотках) 

1 2 3 4 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів     

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис  

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 200 145 222 760 0 0 200 145 222 760 

  будівлі та споруди 65 210 70 146 0 0 65 210 70 146 

  машини та обладнання 122 791 138 634 0 0 122 791 138 634 

  транспортні засоби 2 937 4 341 0 0 2 937 4 341 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 9 207 9 639 0 0 9 207 9 639 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 



  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 200 145 222 760 0 0 200 145 222 760 

Опис 

Термiн та умови користування основними засобами (за основними 

групами) здiйснюється згiдно Податкового кодексу України ст. 145.1. 

та наказом по пiдприємству вiд 31.03.2011 No113/1 будiвлi та споруди 

вiд 120мiс. до 246 мiс; машини та обладнання вiд 24 мiс. до 360 мiс.; 

транспортнi  

 

засоби вiд 60 мiс. до 210 мiс.; iншi вiд 12 мiс. до 212 мiс.. Всi основнi 

засоби емiтента використовуються за основними видами господарської 

дiяльностi. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду 

470041 тис.грн. Загальна ступень зносу основних засобiв на початок 

звiтного року 57,42%, на кiнець звiтного року 57,65%. 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

418 353 393 556 

Статутний капітал (тис.грн) 199 201,2 199 201,2 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

199 201,2 199 201,2 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався до методичнихи рекомендацiй ДКЦПФР  

 

(Рiшення No 485 вiд. 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2  

 

"Баланс", затвердженого Наказом МiнiстерстваУкраїни 31.03.1999 No87. Визначення 

вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + 

Оборотнi активи + Витратi майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 

зобов'язання - Забезпечення наступних витрат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2020 року складає 418353 тис. грн..  

 

Заявлений статутний капiтал складає 199201200 грн.. Неоплаченого капiталу не кiнець  

 

звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного  

 

капiталу на 219152000 грн., що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  



0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 2 230 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 38 418 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 40 648 X X 

Опис Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними 

цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими 

цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними 

паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 

права, немає. Довгострокових зобов'язань ПрАТ "ПЕЕМ 

"ЦЕК" не має.  

 



4. 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 Розподiл 

електричної 

енергiї 

729995 МВт.год. 376333 98 729995 МВт.год. 376333 98 

2 Перетiкання 

реактивної 

енергiї 

142653,8 МВАр.год. 7361 2 142653,8 МВАр.год. 7361 2 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на оплату працi 32 

2 Вiдрахування на оплату працi 7 

3 Амортизацiя 11 

4 Матерiальнi витрати 49 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна , 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

свiдоцтво № 1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Надання послуг щодо обслуговування 

випуску цiнних паперiв Товариства, 

прийом на зберiгання глобального 

сертифiкату, вiдкриття та ведення 

рахунку Товариства у цiнних паперах, 

надання довiдок, виписок, перелiкiв 

акцiонерiв та iнше. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 

1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498 38 15; (044) 498 38 16 

Факс (044) 498 38 15; (044) 498 38 16 

Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку 

Опис Товариство приєдналося до Договору 

публiчної оферти про надання 

iнформацiйних послуг на фондовому 



ринку щодо оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасника фондового ринку - емiтента у 

загальнодоступнiй базi данних 

НКЦБФР на сайтi 

https://www.stockmarket.gov.ua та /або 

подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР. 

Товариство приєдналося до Договору 

публiчної оферти про надання 

iнформацiйних послуг на фондовому 

ринку щодо оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасника фондового ринку - емiтента у 

загальнодоступнiй базi данних 

НКЦПФР на сайтi 

https://www.stockmarket.gov.ua та /або 

подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР. 

Реєстрацiйний номер (номер запису в 

Реєстрi осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку): DR/00001/APA, Вид дiяльностi 

з надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку: дiяльнiсть з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку 

Дата включення до Реєстру 

уповноважених осiб: 18.02.2019 

Реєстрацiйний номер (номер запису в 

Реєстрi осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку): DR/00002/ARM Вид дiяльностi 

з надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку: дiяльнiсть з подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до НКЦПФР Дата включення до 

Реєстру уповноважених осiб: 

18.02.2019 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI 

КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21326993 

Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 0244 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.06.2017 

Міжміський код та телефон (044)-465-72-89 

Факс (044)-465-72-89 

Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 



бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (основний) 

Опис Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (основний) 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

за ЄДРПОУ 31793056 

Територія 
Дніпропетровська область, 

Красногвардiйський р-н 
за КОАТУУ 1210137800 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 567 

Адреса, телефон: 49008 м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28, 0562310393 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 6 253 6 066 

    первісна вартість 1001 10 779 11 779 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 526 ) ( 5 713 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 453 13 731 

Основні засоби 1010 200 145 222 762 

    первісна вартість 1011 470 041 525 982 

    знос 1012 ( 269 896 ) ( 303 220 ) 

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 133 037 19 010 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 141 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 



фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 354 888 261 710 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 6 098 2 669 

Виробничі запаси 1101 6 098 2 669 

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 3 044 115 927 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 787 3 908 

    з бюджетом 1135 30 32 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 362 43 368 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 88 007 27 084 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 88 007 27 084 

Витрати майбутніх періодів 1170 147 168 

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 8 653 4 135 

Усього за розділом II 1195 110 128 197 291 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 465 016 459 001 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 199 201 199 201 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 29 24 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 194 326 219 128 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 393 556 418 353 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 814 106 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 668 7 208 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 668 7 208 

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 4 482 7 314 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 161 1 130 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 845 2 230 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 479 155 

    розрахунками зі страхування 1625 1 610 1 283 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 882 4 814 

    одержаними авансами 1635 52 377 23 761 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 103 116 

Усього за розділом IІІ 1695 66 978 33 334 

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 465 016 459 001 

Примітки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства складено згiдно iз Законом України вiд 16.07.99 

р. No 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональним положенням 

(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 

України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. 

 

Метою складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан) є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року. Змiн в облiкових 



оцiнках, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується, суттєво будуть впливати на 

майбутнi перiоди у 2020 роцi не було. До статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" вiднесено вартiсть не 

введених в експлуатацiю основних засобiв на суму 13731 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв 

станом на кiнець року склала 525982 тис.грн., залишкова 222762 тис.грн. Уцiнок i дооцiнок в звiтному 

перiодi не було. За звiтний перiод введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 56428 тис.грн., в 

тому числi: машин та обладнання - на суму 24361 тис.грн., iнструментiв, приладiв - на суму 1701 тис.грн., 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 7499 тис.грн., будинки, споруди та передавальнi 

пристрої 19 383 тис.грн. Вибуло основних засобiв загальною первiсною вартiстю 487 тис.грн., в т.ч. 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 468 тис.грн. (знос 468 тис.грн.); iнструменти, прилади, 

iнвентар (меблi) 18 тис.грн (знос 18 тис.грн).  

 

Згiдно наказу про облiкову полiтику встановленi наступнi методи нарахування амортизацiї: - амортизацiя 

основних засобiв нараховується рямолiнiйним методом; - амортизацiї малоцiнних необоротних активiв у 

першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв 

нараховується прямолiнiйним методом. Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi товариство не має, вилучених 

для продажу основних засобiв немає. 

 

Iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, вибуття, амортизацiю щодо кожної групи основних 

засобiв наведена у формi No5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". Облiковою полiтикою 

товариства про облiк запасiв встановлено застосовувати метод вартостi запасiв перших за часом 

надходжень (ФIФО) при вiдпуску їх у виробництво. Структура запасiв розкрита у формi No5 "Примiтки 

до рiчної фiнансової звiтностi".  

 

Товари облiковуються за цiнами придбання. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на 

початок року складала 3044 тис.грн, на кiнець року склала 115927 тис.грн. 

 

Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду представленi у виглядi залишку коштiв на банкiвських 

рахунках у нацiональнiй валютi в сумi 27084 тис.грн., в iноземнiй валютi - 0 тис.грн., в касi - 0 тис.грн. 

 

Обмежень на використання грошових коштiв немає. До складу iнших оборотних активiв у сумi 4135 

тис.грн. вiднесено сума ПДВ вiд суми передплат. Довгостроковi зобов'язання товариства складають 7208 

тис.грн. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 33 334 тис.грн. 

 

Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року - 116 тис.грн. Середня кiлькiсть працiвникiв визначена 

в порядку, встановленому органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики. 

 

 

 

Керівник    Корса Микола Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Марчук Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

за ЄДРПОУ 31793056 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 385 540 318 795 

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 ( 313 248 ) ( 242 304 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 72 292 76 491 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 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 21 241 22 974 

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 ( 59 445 ) ( 46 426 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 655 ) ( 5 030 ) 

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 28 433 48 009 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 5 247 9 455 

Інші доходи 2240 114 816 2 319 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 8 ) ( 47 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 118 960 ) ( 10 554 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 29 528 49 182 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 344 -9 432 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 24 184 39 750 

    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 24 184 39 750 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 158 113 127 940 

Витрати на оплату праці 2505 135 342 97 827 

Відрахування на соціальні заходи 2510 27 771 19 811 

Амортизація 2515 34 993 28 642 

Інші операційні витрати 2520 22 129 19 540 

Разом 2550 378 348 293 760 

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 1 992 012 1 992 012 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 992 012 1 992 012 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 12,140490 19,954700 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 12,140490 19,954700 

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

Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складено згiдно з Законом України вiд 

16.07.99 р. No 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональним 

положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у 

Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. Метою складання Звiту про фiнансовi 

 

результати (Звiту про сукупний дохiд) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої 

iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки, iнший сукупний дохiд та сукупний дохiд 

пiдприємства за звiтний перiод. Визнання та оцiнка доходiв i витрат в бухгалтерському облiку та у Звiтi 

про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) здiйснювалися вiдповiдно до облiкової полiтики 

Товариства згiдно з вимогами П(С)БО No15 "Доходи" та П(С)БО No 16 "Витрати". Доходи i витрати 

Пiдприємства включено до Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати" (Звiт про сукупний дохiд) на пiдставi 

принципiв нарахування та 

 

вiдповiдностi. Тому доходи i витрати вiдображались в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в 

момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв, а для визначення 

фiнансового результату звiтного перiоду порiвнювались доходи звiтного перiоду з витратами, що були 

здiйсненi для отримання цих доходiв. Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 

385540 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 313248 тис.грн. 

Валовий прибуток склав 72292 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи (без ПДВ) склали 21241 тис.грн. 

 

Адмiнiстративнi витрати склали 69445 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати склали 5655 тис.грн. - iншi 

витрати 118960 тис.грн. Фiнансовi затрати 8 тис.грн, iншi доходи 114816 тис.грн, iншi фiнансовi доходи 

5247 тис.грн. Чистий прибуток склав 24184568.грн. 

 

 

 

Керівник    Корса Микола Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Марчук Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 31793056 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 460 384 475 854 

Повернення податків і зборів 3005 1 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 1 496 11 251 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 244 9 455 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 222 27 

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 10 678 16 211 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 266 950 ) ( 237 448 ) 

Праці 3105 ( 107 978 ) ( 75 369 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28 057 ) ( 20 043 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 70 721 ) ( 71 606 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 34 300 ) ( 43 000 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 947 ) ( 897 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 011 ) ( 341 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 784 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 674 ) ( 959 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3 321 ) ( 4 353 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 471 102 679 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 175 ) ( 5 538 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -175 -5 538 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 47 ) 

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 ( 57 277 ) ( 26 077 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -57 277 -26 124 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -60 923 71 017 

Залишок коштів на початок року 3405 88 007 16 990 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 27 084 88 007 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв визначен по змiсту, формi звiтностi про рух грошових коштiв та 

вимогам до розкриття його статей Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.99 р. No 996-XIV та Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 

"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 

лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за N 

336/22868. Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi 

повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що  вiдбулися у грошових коштах Товариства 

та їх еквiвалентах за звiтний перiод. В звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових 

коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. 

 



Склад грошових коштiв: залишок коштiв на кiнець звiтного року - 27084 тис.грн. (грошi в нацiональнiй 

валютi на рахунку в банку) Ряд. 3095, 3250, 3340 Iншi надходження - 10678 тис. грн. Ряд. 3190 Iншi 

витрачання - 3321 тис.грн. Ряд. 3290 Iншi платежi - 0. Ряд. 3390 Iншi платежi - 57277 тис.грн. Негрошовi 

операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не вiдбувались. Ряд. 3405 

Залишок коштiв на початок року - 88007 тис.грн. Ряд. 3415 Залишок коштiв на кiнець року - 27084 

тис.грн. 

 

 

 

Керівник    Корса Микола Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Марчук Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 31793056 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 



Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  3300 0 Х 0 Х 



    Власного капіталу  

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки: Наказом Мiнiстерства фiнансiв України No 73 вiд 07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) 

вiдмiнено дiю п'яти нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та затверджено НПБО - 1. Цим 

стандартом визначено мету, склад та принципи пiдготовки фiнансової звiтностi.Зазначений наказ надав 

можливiсть права вибору заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою "Звiт про рух коштiв ( 

за прямим методом)" чи "Звiт про рух коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм рiчної 

фiнансової звiтностi Товариством було обрано " Звiт про рух коштiв (за прямим методом)", таким чином 

форма " Звiт про рух коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась та не пiдписувалась. 

 

Керівник    Корса Микола Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Марчук Наталiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 31793056 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 199 201 0 29 0 194 326 0 0 393 556 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 199 201 0 29 0 194 326 0 0 393 556 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 24 184 0 0 24 184 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -5 0 618 0 0 613 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -5 0 24 802 0 0 24 797 

Залишок на кінець року  4300 199 201 0 24 0 219 128 0 0 418 353 

Примітки: Звiт про власний капiтал складено згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 р. No 996-XIV та 

Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за N 336/22868. Метою складання 

звiту про власний капiтал є розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом звiтного перiоду. В звiтi про власний капiтал 

вiдкрита iнформацiя про склад власного капiталу у звiтному перiодi. Загальний розмiр власного капiталу станом на 31.12.2020 року склав 418353 тис.грн.,  

в т.ч.:  

 



-статутний капiтал - 199201тис.грн.; 

 

-додатковий вкладений капiтал - 24 тис.грн.; 

 

-нерозподiлений прибуток - 219128 тис.грн. 

 

Викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було. Несплаченої частки статутного капiталу немає. 

 

На початок звiтного року товариство мало нерозподiленого прибутку в розмiрi 194326 тис.грн. За звiтний перiод отримано чистого прибутку в розмiр: 

24184 тис.грн. На кiнець звiтного року нерозподiлений прибуток склав 212128 тис.грн. Загальний розмiр власного капiталу (чистих активiв) на кiнець 

звiтного року бiльше статутного капiталу на 219152 тис.грн. 

 

Керівник    Корса Микола Вiкторович 

 

Головний бухгалтер   Марчук Наталiя Олександрiвна 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Звiт про власний капiтал складено 

згiдно з вимогами Закону України 

"Про 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21326993 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 04070, мiсто Київ, вул. 

Братська, будинок 5, квартира 11 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0238 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 347/8, дата: 29.06.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Думка iз застереженням 

 

 

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової 

звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПIДПРИЄМСТВО З 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ", код 

за ЄДРПОУ 31793056, адреса 

Товариства: Україна, 49008, 

Днiпропетровська обл., мiсто 

Днiпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА 

КЕДРIНА, будинок 28, що 

складається з: 

 

" Балансу (Звiт про фiнансовий 

стан) (Форма № 1) станом на 

31.12.2020 року;  

 

" Звiту про фiнансовi 



результати (Звiт про сукупний 

дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;  

 

" Звiту про рух грошових 

коштiв (за прямим методом), 

(Форма № 3) за 2020 рiк;  

 

" Звiту про власний капiтал 

(Форма № 4) за 2020 рiк;  

 

" Примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi (Форма № 5) за 

2020 рiк. 

 

На нашу думку, за винятком 

можливого впливу питання, 

описаного у роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого 

звiту, фiнансова звiтнiсть, що 

додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПIДПРИЄМСТВО З 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

станом на 31 грудня 2020 року, його  

фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до 

Нацiональних положень стандартiв 

бухгалтерського облiку (надалi - 

Н(П)СБО) та вiдповiдає вимогам 

чинного законодавства України. 

 

 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть 

згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" нашого звiту. 

Ми є незалежними по вiдношенню 

до Товариства згiдно з Кодексом 

етики професiйних бухгалтерiв Ради 

з мiжнародних стандартiв етики для 



бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, 

застосованими в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. Ми провели аудит 

вiдповiдно до обраної Товариством 

концептуальною основою - 

Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

 

На балансi Товариства 

облiковуються довгостроковi iншi 

фiнансовi iнвестицiї у виглядi 

облiгацiй за рядком 1035 Балансу у 

сумi станом на 31.12.2020 року  19 

010 тис грн  та станом на 31.12.2019 

року 133 037 тис грн. У Примiтках 

Товариство не розкрило iнформацiю 

щодо характеристики облiгацiй та 

облiкової iнформацiї щодо них. 

Товариство не розкрило у 

Примiтках до пакету фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк iнформацiї що 

вимагають Стандарти 

бухгалтерського облiку щодо 

наведення таких розкриттiв, а саме: 

 

- iнформацiї щодо структури 

та облiку фiнансових iнвестицiй 

Товариства, рiвнi iєрархiї та 

облiковi полiтики щодо них; 

 

- фiнансовi iнвестицiї, що 

включенi до складу статей балансу 

"Iншi довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї" за собiвартiстю, за 

справедливою вартiстю, за 

амортизованою собiвартiстю. 

 

- пiдстави для визначення 

справедливої вартостi фiнансових 

iнвестицiй. 

 

- доходи та втрати вiд змiн 

справедливої вартостi фiнансових 

iнвестицiй за звiтний перiод. 

 

На Балансi Товариства у рядку 1155 

облiковується Iнша дебiторська 



заборгованiсть у сумi 43 368 тис грн 

станом на 31.12.2020 року.  У ходi 

аудиту ми не в повному обсязi 

отримали зовнiшнi пiдтвердження  

такої дебiторської заборгованостi, 

що включена у Звiт про фiнансовий 

стан на 31 грудня 2020 року. Отже, 

ми не змогли визначити, чи є 

потреба у будь-яких коригуваннях 

операцiй, що могли вплинути на 

фiнансовi показники звiтного року. 

 

Крiм того, аудитор зазначає, що при 

наявностi дебiторської 

заборгованостi у сумi 43 368 тис 

грн, станом на 31 грудня 2020 року, 

Товариством не нараховувався 

резерв сумнiвних боргiв, створення 

якого передбачено ПСБО. Поточна 

дебiторська заборгованiсть 

вiдображена в Балансi за первiсною 

вартiстю, що не дає змогу 

стверджувати, що Товариство 

дiйсно отримає у майбутньому вiд 

дебiторської заборгованостi 

економiчну вигоду в розмiрi 

балансової вартостi такої 

заборгованостi. Керiвництво 

Товариства перебуває в процесi 

врегулювання цiєї заборгованостi, i 

на дату випуску фiнансового звiту 

не має повної iнформацiї, яка б дала 

змогу достовiрно визначити суму 

такого резерву, яка може бути 

суттєвою. 

 

У зв'язку з чим аудитор не може 

отримати прийнятнi аудиторськi 

докази в достатньому обсязi для 

обгрунтування думки, проте 

доходить висновку, що можливий 

вплив на фiнансову звiтнiсть 

невиявлених викривлень, якщо такi 

є, може бути суттєвим, проте не 

всеохоплюючим.  

 

Управлiнський персонал Товариства 

у фiнансовiй звiтностi навiв 

виключно судження, проте не 

провiв оцiнку макроекономiчного 

впливу, що спричинений пандемiєю  



COVID-19, яка вплинула на 

економiку не тiльки поодиноких 

пiдприємств, а в цiлому на 

економiку України та Свiту.   

 

Наприкiнцi 2019 року вперше 

з'явились новини з Китаю про 

поширення вiрусу COVID-19 

(коронавiрус). У першi кiлька 

мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в 

усьому свiтi, викликаючи перебої в 

бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У 

березнi 2020 року, Всесвiтня 

органiзацiя охорони здоров'я 

визнала ситуацiю з коронавiрусом 

пандемiєю.  

 

Поширення вiрусу мало 

несприятливий вплив на економiчну 

активнiсть у свiтi, включаючи 

падiння на ринках капiталу та рiзке 

зниження цiн на товари та послуги. 

Внаслiдок цього, українськi 

сувереннi кредитнi свопи за 

дефолтами збiльшились у березнi 

2020 року бiльш нiж удвiчi 

порiвняно з 31 грудня 2019 року, та 

бiльш нiж утричi вiд його 

п'ятирiчного iсторичного мiнiмуму 

досягнутого у лютому 2020 року.  

 

У березнi 2020 року, уряд України 

вжив низку обмежувальних заходiв 

для запобiгання поширенню вiрусу 

в країнi. Зокрема, були встановленi 

обмеження на громадський 

транспорт (включаючи мiжмiськi), 

повiтряний рух мiж певними 

країнами, роботу громадських 

установ та громадськi заходи. Уряд 

також закликав бiзнес перейти на 

вiддалений режим роботи для своїх 

працiвникiв. Крiм того, 17 березня 

2020 року парламент України 

прийняв новi закони, спрямованi на 

пом'якшення наслiдкiв 

коронавiрусу. Положення 

скасовують деякi податковi вимоги, 

задля пом'якшення  фiнансових 

втрат  для пiдприємств, робiтникiв 

та пенсiонерiв, постраждалих 



внаслiдок економiчного 

сповiльнення. Серед iнших змiн, 

Закон пропонує звiльнення вiд 

штрафних санкцiй за порушення 

податкового законодавства в перiод 

з 01 березня по 31 травня. Закон 

також накладає мораторiй на 

податковi перевiрки для 

пiдприємств за вказаний перiод. 

Кабiнет Мiнiстрiв України 25 

березня 2020 року ввiв режим 

надзвичайної ситуацiї у всiх 

областях i продовжив карантиннi 

заходи. 

 

Обмежувальнi заходи, що 

застосовуються українським 

урядом, можуть негативно вплинути 

на загальну економiку України i 

державний бюджет. Вiн може 

надати непрямий негативний вплив 

на Товариство через зниження 

попиту на товари Товариства, 

затримки в погашеннi боргiв через 

можливий негативний вплив 

пандемiї на клiєнтiв, девальвацiї 

валюти та iн. 

 

Отже, все вище наведене, що 

описано у цьому параграфi "Основа 

для думки iз застереженням" є 

пiдставою для формування думки 

аудитора iз застереженням. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 15/03-1-Д/255, дата: 

20.04.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.04.2021, дата 

закінчення: 29.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 29.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

250 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Приватнi акцiонернi товариства не наводять текст звiту згiдно дiючого законодавства. 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Генеральному директору-Головi Правлiння Товариства, який здiйснює управлiнськi функцiї та 

пiдписує   рiчну   iнформацiю   емiтента   вiдомо,   що   рiчна   фiнансова   звiтнiсть,   

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї пророзвиток i здiйснення господарської дiяльностi   та   стан   

емiтента   разом   з   описом   основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство 

стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

27.02.2020 28.02.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

28.02.2020 03.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

30.03.2020 01.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.04.2020 23.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

21.04.2020 23.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

05.05.2020 07.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

30.10.2020 04.11.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.11.2020 25.11.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

09.12.2020 11.12.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

 


