Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
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
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
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
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація 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
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
У складi iнформацiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" за 2018 рiк вiдсутнi:
- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах, у зв'язку з тим, що Товариство не
володiє акцiями (частками, паями) в iнших юридичних особах;
- iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки рiшенням суду в Товариствi введено
процедуру розпорядження майном i призначено розпорядника майна (абзац десятий пiдпункту
4 пункту 2 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 (далi - Положення);
- iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб,
яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є
власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй, оскiльки у звiтному перiодi не вiдбувалися такi змiни;
- iнформацiя про облiгацiї; iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; похiднi цiннi папери; про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало

випуск таких цiнних паперiв;
- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду, оскiльки
протягом звiтного перiоду Товариством не придбались власнi акцiї;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi , оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiю цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва;
- iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента, оскiльки Товариством не здiйснювався випуск iнших цiнних паперiв крiм акцiй;
- iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента, оскiльки у працiвникiв Товариства вiдсутнi
пакети акцiй понад зазначений розмiр;
- iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв, оскiльки вiдсутнi такi обмеження;
- iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя
про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки у звiтному перiодi
Товариством не вчинялись правочини iз заiнтересованiстю;
- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки
Товариство не випускало забезпеченi борговi цiннi папери;
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента, оскiльки у Товариства вiдсутня iнформацiя про такi
договори;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та
його спiввiдношення з розмiром (сумою)зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом
звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру
iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на
кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй
прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року;
iнформацiя про наявнiсть просрочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття; iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про
випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Звiт про корпоративне управлiння, складений у вiдповiдностi до вимог Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826
вiд 03.12.2013 (зi змiнами) розмiщений у повному обсязi на сайтi ПАТ "Центренерго" за
наступним посиланням http://www.centrenergo.com/shareholders/other/ .

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Центренерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №532011
3. Дата проведення державної реєстрації
01.09.1998
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
480229240,4
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
78,289
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)
6765
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 - Виробництво електроенергiї
----10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк" України у м. Києвi
2) МФО банку
300465
3) Поточний рахунок
26008302872
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк" України у м. Києвi
5) МФО банку
300465
6) Поточний рахунок
26009301872
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Виробництво електричної
енергiї
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
723
26.08.2005
Нацiональна комiсiя
регулювання
електроенергетики України
Товариство проводить роботу з отримання нової лiцензiї на
провадження господарської дiяльностi з виробництва електричної

енергiї враховуючи норми абз.3 п.8 роздiлу XVII Прикiнцевi та
перехiднi положення Закону України "Про ринок електричної енергiї"
та лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з
виробництва електричної енергiї, затверджених постановою НКРЕКП
вiд 27.12.2017 №1467. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Транспортування теплової
АД № 041970 28.02.2013
Нацiональна комiсiя, що
енергiї магiстральними та
здiйснює державне
мiсцевими (розподiльчими)
регулювання у сферi
тепловими мережами
комунальних послуг
Вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону України "Про
Опис
лiцензування видiв господарської дiяльностi" лiцензiя чинна станом на
28 червня 2015 року є безстроковою.
Постачання теплової енергiї
АД № 041967 28.02.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi
комунальних послуг
Вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону України "Про
Опис
лiцензування видiв господарської дiяльностi" лiцензiя чинна станом на
28 червня 2015 року є безстроковою.
Централiзоване водопостачання
2732
10.11.2015
Нацiональна комiсiя, що
та водовiдведення
здiйснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
Лiцензiя на право провадження господарської дiяльностi з
централiзованого водопостачання та водовiдведення переоформлена
на пiдставi частини шостої статтi 21 Закону України "Про
лiцензування видiв господарської дiяльностi", за формою та змiстом
затвердженим спiльним наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i
торгiвлi України та Державної регуляторної служби України вiд
Опис
14.07.2015 № 781/38 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України
15 липня 2015 р. № 848/27293.
В графi 2 замiсть номера лiцензiї зазначено номер рiшення органу
лiцензування про переоформлення лiцензiї на безстрокову.
В графi 3 замiсть дати видачi зазначено дату рiшення органу
лiцензування.
Надання послуг з перевезення АВ № 548926 26.07.2011 Мiнiстерство iнфраструктури
небезпечних вантажiв
України
залiзничним транспортом
Опис
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Надання послуг з перевезення АД № 064762 24.07.2012 Головна державна iнспекцiя на
пасажирiв i небезпечних
автомобiльному транспортi
вантажiв автомобiльним
Мiнiстерства транспорту та
транспортом
зв'язку України
Вiдповiдно до п.2 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
02.12.2015р. №1001 лiцензiя є чинною та надає право Товариству
провадити господарську дiяльнiсть з внутрiшнiх перевезень пасажирiв
Опис
автобусами та внутрiшнiх перевезень небезпечних вантажiв та
небезпечних вiдходiв вантажними автомобiлями.
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Придбання, зберiгання,
25.05.2017 Державна служба України з 25.05.2022
знищення, використання
лiкарських засобiв та
прекурсорiв, (списку 2 таблицi
контролю за наркотиками
IV) "Перелiку наркотичних

засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
Товариство переоформило лiцензiю зi строком дiї до 25.05.2022р.
В графi 2 не зазначено номер лiцензiї, оскiльки вiдповiдно до Закону
України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" лiцензiя
Опис
надається в електронному виглядi шляхом внесення до лiцензiйного
реєстру Державної служби України з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками.
Медична практика
АД № 071100 19.12.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Опис
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Проектування, монтаж, технiчне АЕ №522908 14.01.2015 Державна служба України з
обслуговування засобiв
надзвичайних ситуацiй
протипожежного захисту та
систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв
Види лiцензованих робiт зазначенi у лiцензiї.
Опис
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Надання освiтнiх послуг
АЕ № 636573 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки
навчальними закладами,
України
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного
навчання, пiдвищення
квалiфiкацiї
Спецiальностi (професiї) та лiцензованi обсяги прийому вказанi у
додатку до лiцензiї. Вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону
Опис
України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" лiцензiя
чинна станом на 28 червня 2015 року є безстроковою.
Господарська дiяльнiсть у
АД № 075410 17.08.2012
Державна
будiвництвi, пов'язана iз
архiтектурно-будiвельна
створенням об'єктiв архiтектури
iнспекцiя України
Товариство проводить господарську дiяльнiсть за видами робiт,
Опис
визначеними у додатку до лiцензiї.
Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Виробництво теплової енергiї на АЕ № 194660 03.06.2014
Нацiональна комiсiя, що
теплоелектроцентралях, ТЕС,
здiйснює державне
АЕС, когенерацiйних
регулювання у сферi
установках та установках з
енергетики
використанням нетрадицiйних
або поновлювальних джерел
енергiї
Вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону України "Про
Опис
лiцензування видiв господарської дiяльностi" лiцензiя чинна станом на
28 червня 2015 року є безстроковою.

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
Дата введення посади
батькові особи,
на посаду
корпоративного
призначеної на посаду
корпоративного
секретаря
корпоративного
секретаря
секретаря
1
2
3

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
4

26.05.2014

Опис

(044) 364 02 97,
Кулик Дiна Михайлiвна dina.kulyk@centrenergo.co
m
26.05.2014 рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол №2)
обрано Корпоративного секретаря ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Кулик Дiна Михайлiвна має вищу юридичну освiту та працювала за фахом
понад 9 (дев'ять) рокiв. Попереднє мiсце роботи: фахiвець з корпоративного
управлiння вiддiлу управлiння корпоративними правами та майном ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО".
Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря викладенi в Положеннi
про корпоративного секретаря, затвердженого рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 26.05.2014 (протокол №2), зокрема корпоративний секретар:
- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення пiдготовки та проведення
засiдань Наглядової ради Товариства, у тому числi повiдомляє членiв
Наглядової ради та осiб, запрошених на засiдання, про порядок денний, дату,
час та мiсце проведення засiдань Наглядової ради Товариства, забезпечує
розсилання (вручення) членам Наглядової ради проектiв рiшень та
документiв, що стосуються порядку денного засiдань Наглядової ради; сприяє
дотриманню необхiдного порядку їх проведення, органiзує голосування на
засiданнях Наглядової ради Товариства, у тому числi шляхом заочного
голосування (опитування) членiв Наглядової ради Товариства;
- виконує функцiї секретаря засiдання Наглядової ради Товариства. Органiзує
ведення протоколiв засiдань Наглядової ради Товариства та оформлення
iнших документiв, що пов'язанi з дiяльнiстю Наглядової ради Товариства
(планiв, звiтiв тощо);
- бере участь у розробцi проектiв рiшень Наглядової ради вiдповiдно до
порядку денного засiдань;
- оформляє та надає на вимогу зацiкавлених осiб витяги з протоколiв засiдань
Наглядової ради Товариства, якi засвiдчуються його пiдписом та печаткою
Товариства;
- веде облiк та органiзовує зберiгання протоколiв засiдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради Товариства, аналiз
їх дiєвостi та ефективностi;
- здiйснює регулярну перевiрку вiдповiдностi рiшень Наглядової ради
Товариства, в тому числi ранiше прийнятих, та веде пiдготовку пропозицiй
щодо внесення змiн та доповнень до них;
- забезпечує зв'язок з акцiонерами Товариства, у тому числi роз'яснює
акцiонерам їх права, вживає всiх можливих заходiв для попередження
порушень та розв'язання спорiв, що виникають у зв'язку з порушенням прав
акцiонерiв;
- веде облiк скарг та звернень акцiонерiв, якi надiйшли на адресу Наглядової
ради, передає їх на розгляд вiдповiдних органiв та посадових осiб Товариства
та здiйснює контроль за їх належним розглядом та вчасним направленням
вiдповiдей;
- забезпечує обмiн iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства мiж членами
Наглядової ради Товариства, Дирекцiї Товариства, акцiонерами та iншими
заiнтересованими особами;
- надає акцiонерам Товариства за їх письмовими вимогами копiї вiдповiдних
документiв, надання яких передбачено Законом України "Про акцiонернi
товариства" та/або внутрiшнiми документами Товариства;
- приймає участь у провадженнi процедур щодо уникнення конфлiкту
iнтересiв посадових осiб Товариства.
Вiдповiдно до законодавства України та внутрiшнiх документiв Товариства
корпоративний секретар не є посадовою особою.
26.05.2014

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У
звiтному перiодi займала посади: начальник департаменту з правових питань
та корпоративного управлiння; начальник департаменту з корпоративного
управлiння та майнових питань по сьогоднiшнiй день. На iнших
пiдприємствах, установах та органiзацiях не працює.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Трипiльська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 08720, Київська обл., Обухiвський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 1
3) Опис
Трипiльська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго" (iдентифiкацiйний код 00131334) є вiдокремленим пiдроздiлом Товариства (без
статусу юридичної особи) та знаходиться за адресою: 08720, Київська область, Обухiвський р-н,
м. Українка, вул. Промислова, 1. Дата i країна реєстрацiї - 22.03.1999р., Україна. Основними
функцiями Теплової електростанцiї є здiйснення виробництва електричної та теплової енергiї, а
також здiйснення iнших видiв господарської дiяльностi, якi зазначенi у Роздiлi 3 Статуту
Товариства.
1) Найменування
Вуглегiрська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Свiтлодарськ, 3) Опис
Вуглегiрська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго" (iдентифiкацiйний код 00131245) є вiдокремленим пiдроздiлом Товариства (без
статусу юридичної особи) та знаходиться за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський
р-н, м. Свiтлодарськ. Дата i країна реєстрацiї - 08.04.1999р., Україна. Основними функцiями
Теплової електростанцiї є здiйснення виробництва електричної та теплової енергiї, а також
здiйснення iнших видiв господарської дiяльностi, якi зазначенi у Роздiлi 3 Статуту Товариства.
1) Найменування
Змiївська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 63460, Харківська обл., Змiївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе, 2
3) Опис
Змiївська теплова електрична станцiя Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго" (iдентифiкацiйний код 05471247) є вiдокремленим пiдроздiлом Товариства (без
статусу юридичної особи) та знаходиться за адресою: 63460, Харкiвська область, Змiївський р-н,
смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе, 2. Дата i країна реєстрацiї - 05.07.2002 р., Україна.
Основними функцiями Теплової електростанцiї є здiйснення виробництва та передачi
(постачання) електричної та теплової енергiї, а також здiйснення iнших видiв господарської
дiяльностi, якi зазначенi у Роздiлi 3 Статуту Товариства.
1) Найменування

Вiдокремлений пiдроздiл "Ременерго" Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 18000, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Автомобiлiстiв, 14
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл "Ременерго" Публiчного акцiонерного товариства
"Центренерго" (iдентифiкацiйний код 14193190) є вiдокремленим пiдроздiлом Товариства (без
статусу юридичної особи) та знаходиться за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Автомобiлiстiв, 14.
Дата i країна реєстрацiї - 24.09.1991р., Україна. Основними функцiями "Ременерго" ПАТ
"Центренерго" є здiйснення ремонту основного та допомiжного обладнання теплових
електростанцiй, виготовлення та ремонт засобiв малої механiзацiї, а також iнших видiв
господарської дiяльностi, якi зазначенi у Роздiлi 3 Статуту Товариства.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
910/15493/18

Найменування
суду
Господарський суд
м. Києва

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 26.11.2018 р.
2
372/3580/16-ц
Обухiвський р-ний
суд Київської обл.

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 22.08.2017 р.
3
372/2493/17
Обухiвський р-ний
суд Київської обл.

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 05.02.2018 р.
4
372/3579/16-ц
Василькiвський
мiськрайонний суд
Київської обл.

Стан розгляду
справи
Ухвалою ГС м.
Києва вiд
16.01.2019 р.
призначено
експертизу та
зупинено
провадження.
Постановою
Пiвнiчного АГС
вiд 12.03.2019 р.
залишено без
змiн ухвалу 1
iнстанцiї.

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ТОВ "Баланс Груп"

ПАТ "Центренерго"

-

1 057 697 931,66 грн. (стягнення
3% та iнфляцiйних за дог.№11
вiд 06.11.2018 р. про
вiдступлення права вимоги)

77 фiзичних осiб

ПАТ "Центренерго"

-

165 122 496,00 грн. (Стягнення
моральної шкоди)

Наступне
судове
засiдання
призначено на
06.05.2019 р. о
13.30 год.

41 фiзична особа

ПАТ "Центренерго"

-

87 922 368,00 грн. (Стягнення
моральної шкоди)

Наступне
судове
засiдання
призначено на
06.05.2019 р. о
14.30 год.

143 фiзичнi особи

ПАТ "Центренерго"

-

306 656 064,00 грн. (Стягнення
моральної шкоди)

Наступне
судове
засiдання
призначено на
22.05.2019 р. о
14.10 год.

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 18.10.2017 р.
5
372/2084/16-ц
Василькiвський
мiськрайонний суд
Київської обл.

109 фiзичних осiб

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 25.08.2016 р.
6
826/2622/17
ПАТ "Центренерго"

Примітки:
Провадження у справi вiдкрито 04.04.2017 р.

ПАТ "Центренерго"

-

233 744 832,00 грн. (Стягнення
моральної шкоди)

Рiшенням
Обухiвського
районного суду
Київської
областi вiд
05.04.2019 р.
вiдмовлено у
задоволеннi
позову.

Офiс великих
платникiв податкiв
ДФСУ

-

977 987 804,00 грн. (Про
визнання протиправними та
скасування податкових
повiдомлень-рiшень)

Постановою
ОАС м. Києва
вiд 21.06.2017 р.
Позов
задоволено
частково.
Ухвалою КААС
вiд 25.10.2017 р.
рiшення 1
iнстанцiї
залишено без
змiн. Ухвалою
КАС при ВС вiд
22.11.2018 р.
залишено без
розгляду.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
-,

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

-

-

Інформація про
виконання
У 2018 роцi
Товариством
самостiйно нараховано
та сплачено до
Державного бюджету
України штрафнi
санкцiї в сумi 205 тис.
грн., в тому числi за
порушення
податкового
законодавства, що
виникли в процесi
господарської
дiяльностi, на суму
205 тис.грн.

Примітки:
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом 2018 року в структурi ПАТ "Центренерго" вiдбулися наступнi змiни:
Наказом ПАТ "Центренерго" вiд 28.02.2018р. №5:
1. Виведено:
- департамент з економiчної безпеки, до складу якого входив вiддiл внутрiшнього аудиту;
- департамент з правових питань та корпоративного управлiння, до складу якого входили вiддiл
договiрно-правової роботи, вiддiл претензiйно-позовної роботи та вiддiл управлiння
корпоративними правами та майном.
2. Введено:
- департамент з корпоративного управлiння та майнових питань, до складу якого входить вiддiл
управлiння корпоративними правами та майном;
- департамент з правових питань, до складу якого входять вiддiл договiрно-правової роботи та
вiддiл претензiйно-позовної роботи;
- вiддiл внутрiшнього контролю.
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
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "Центренерго" за
2018 рiк становить 6765 осiб, в т.ч. по вiдокремленим пiдроздiлам:
- Вуглегiрська ТЕС - 2356 осiб,
- Змiївська ТЕС - 2387 осiб,

- Трипiльська ТЕС - 1517 осiб,
- Ременерго - 343 особи,
- Апарат управлiння - 162 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, що працювали за трудовими угодами становить
4 особи, в т.ч. по вiдокремленим пiдроздiлам:
- Вуглегiрська ТЕС - 0 осiб,
- Змiївська ТЕС - 2 особи,
- Трипiльська ТЕС - 1 особа,
- Ременерго - 1 особа,
- Апарат управлiння - 0 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, що працювали за сумiсництвом становить 2
особи, в т.ч. по вiдокремленим пiдроздiлам:
- Вуглегiрська ТЕС - 0 осiб,
- Змiївська ТЕС - 0 осiб,
- Трипiльська ТЕС - 2 особи,
- Ременерго - 0 осiб,
- Апарат управлiння - 0 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у на умовах неповного робочого часу за перiод з 01
сiчня по 31 грудня 2018 року становить 0 осiб.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв Товариства за звiтний 2018 рiк складає 1122854,5 тис.грн.,
що на 14,4% бiльше нiж у 2017 роцi.
У звiтному перiодi дiї щодо оптимiзацiї та впорядкування органiзацiйної структури ПАТ
"Центренерго" доповненi заходами, спрямованими на пiдвищення професiйного рiвня
працiвникiв Товариства. Значна кiлькiсть працiвникiв пройшли навчання в Спецiалiзованому
центрi пiдготовки кадрiв, професiйних закладах, центрах пiдвищення квалiфiкацiї. Працiвники
фiнансових та бухгалтерських служб ПАТ "Центренерго" пройшли сертифiкацiю по програмам з
бюджетування, фiнансового менеджменту, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
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
ПАТ "Центренерго" є колективним членом Науково-технiчної спiлки енергетикiв та
електротехнiкiв України (далi - НТСЕУ), мiсцезнаходження якої: м. Київ, вул. Хрещатик, 12.
НТСЕУ проводить роботу направлену на провадження прогресивних розробок, технологiй та
науково-технiчних iдей, удосконалення правового поля, розвитку творчої активностi i
пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв ПАТ "Центренерго". До зобов'язань Товариства, як
колективного члена, належить: всебiчна пiдтримка дiяльностi НТСЕУ, його громадських
творчих об'єднань, якi створенi при НТСЕУ; залучення НТСЕУ до участi пiд час вибору
науково-дослiдних, iнформацiйно-аналiтичних, технiко-економiчних i експертних дослiджень та
iнших робiт, а також проведення конференцiй та семiнарiв, сплата в повному обсязi
колективного внеску. Термiн участi необмежний.
ПАТ "Центренерго" є колективним членом Всеукраїнської громадської органiзацiї "Асоцiацiя
платникiв податкiв України" (далi - ВГО АППУ), мiсцезнаходження якої: 01054, м. Київ, вул.
Олеся Гончара, 35. ВГО АППУ проводить роботу направлену на забезпечення захисту прав та
законних iнтересiв її членiiв, полiпшення пiдприємницького клiмату в країнi, розвиток
партнерських вiдносин мiж владою i бiзнесом, пiдвищення соцiальної вiдповiдальностi
платникiв податкiв, пiдвищення рiвня знань спецiалiстiв ПАТ "Центренерго". До зобов'язань
Товариства, як колективного члена, належить: всебiчна пiдтримка дiяльностi ВГО АППУ;
залучення ВГО АППУ до участi пiд час проведення конференцiй та семiнарiв, захисту iнтересiв
Товариства в органах державної влади, сплата в повному обсязi колективного внеску. Термiн
участi необмежний.

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
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами ПАТ "Центренерго" не
проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "Центренерго" з боку третiх осiб
не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для цiлей органiзацiї бухгалтерського облiку ПАТ "Центренерго" використовується Положення
про облiкову полiтику ПАТ "Центренерго". Дане Положення розроблене з метою складання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основнi принципи облiкової полiтики
Починаючи з 31 грудня 2016 року Товариство використовує модель переоцiнки для оцiнки
основних засобiв. Справедлива вартiсть базувалась на результатах оцiнок, проведених
зовнiшнiми незалежними оцiнювачами. Частота проведення переоцiнок залежить вiд змiни
справедливої вартостi активiв, якi оцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв
вiдображаються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, понесенi
безпосередньо на придбання об'єктiв.
Знос основних засобiв нараховується з метою списання первiсної або справедливої вартостi за
мiнусом залишкової вартостi, протягом строку їх використання застосовуючи прямолiнiйний
метод. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв визначається експертним
шляхом при передачi об'єктiв основних засобiв в експлуатацiю.
Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи
капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди,
втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати
у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного
використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять
рокiв.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi
реалiзацiї. Собiвартiсть обчислюється за методом середньозваженої вартостi та включає
витрати, понесенi на придбання запасiв та доведення їх до теперiшнього мiсця розташування та
стану.
Передоплати вiдображаються за фактичною вартiстю сплачених коштiв, за вирахуванням
резервiв пiд знецiнення.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховується за справедливою вартiстю, а
надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки мiнус оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i спочатку враховується за справедливою вартiстю, а надалi за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках
у банку, якi швидко конвертуються у готiвку, та депозити з первiсним термiном погашення

менше трьох мiсяцiв.
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, що безпосередньо
вiдносяться до емiсiї простих акцiй визнаються як зменшення власного капiталу за
вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
Державнi гранти не визнаються доти, доки не має обгрунтованої впевненостi в тому, що
Товариство виконає всi вимоги їх надання, та в тому, що вони будуть отриманi. Державнi гранти
визнаються у складi прибутку або збитку на систематичнiй основi протягом тих перiодiв, у яких
Товариство визнає вiдповiднi витрати, для компенсування яких цi гранти призначалися.
Резерви визнаються тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена.
Товариство робить визначенi єдинi соцiальнi внески до Державного пенсiйного фонду України
стосовно своїх працiвникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової заробiтної
плати i вiдносяться на витрати того перiоду, у якому вони були понесенi.
Товариство здiйснює виплати одноразових сум, виплати при досягненнi певного вiку та iншi
виплати, визначенi у колективнiй угодi. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан
стосовно пенсiйного плану iз визначеними виплатами, є теперiшньою вартiстю зобов'язання за
пенсiйним планом iз визначеними виплатами на звiтну дату. Зобов'язання за пенсiйним планом
iз визначеними виплатами розраховується щороку iз використанням методу прогнозної
кредитної одиницi.
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт i послуг (дохiд за договорами з
покупцями) визнається тодi, коли (або в мiру того, як) Товариство виконує свої обов'язки до
виконання за договором шляхом передачi товарiв або послуг (тобто, активiв), якi пiдлягають
поставцi покупцевi. Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в мiру того, як)
покупець отримує контроль над ними.
Товариство реалiзує всю електроенергiю, вироблену його електростанцiями, Державному
пiдприємству "Енергоринок", державному монополiсту в галузi розподiлу електроенергiї, за
цiнами, розрахованим на пiдставi розрахунково-аналiтичного методу прогнозованої оптової
цiни, який використовує НКРЕКП.
Витрати за кредитами, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за
призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих
активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за
призначенням або продажу.
Усi iншi витрати за кредитами визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Фiнансовi доходи визнаються у тому перiодi, в якому вони нараховуються, беручи до уваги
фактичну дохiднiсть вiдповiдного активу.
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднi перiоди, оцiнюються в сумi, що
очiкується до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Ця сума
розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють
або оголошенi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на звiтну дату
по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою
вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, є незначною.

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує
достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд.
Фiнансовi звiти складенi на основi припущення, що Товариство є безперервно дiючим i
залишатиметься дiючим в найближчому майбутньому не маючи нi намiру, нi потреби
лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.
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
Основним видом дiяльностi ПАТ "Центренерго" є виробництво електроенергiї. Поряд з
виробництвом електроенергiї, з огляду на особливостi технологiчного процесу, електростанцiї
ПАТ "Центренерго" виробляють теплову енергiю. Протягом звiтного перiоду емiтент не
розпочинав та не припиняв здiйснювати певнi види дiяльностi.
Основним видом продукцiї, за рахунок продажу якої емiтент отримує бiльше 10 вiдсоткiв
доходу, є електроенергiя:
Вся вироблена електроенергiя вiдпускається до Оптового ринку електроенергiї України.
Всi ТЕС Компанiї, якi розташованi:
Вуглегiрська ТЕС м. Свiтлодарськ, Бахмутський р-н, Донецької областi.
Змiївська ТЕС смт. Слобожанське, Змiївський р-н, Харкiвської областi.
Трипiльська ТЕС м. Українка, Обухiвський р-н, Київської областi,
єдинi виробники та постачальники теплової енергiї, якi забезпечують централiзоване
теплопостачання (опалення, гаряче водопостачання) споживачiв населених пунктiв у яких
розташованi.
ПАТ "Центренерго" є членом Оптового ринку електроенергiї до якого входять основнi тепловi
енергогенеруючi компанiї,частка ринку по енергосистемi України складає 6 %, а серед
енергогенеруючих компанiй (ТЕС) 18,00 %.
До ОРЕ продають електроенергiю двi категорiї виробникiв:
- виробники,якi працюють в конкурентних умовах по цiновим заявкам- 5 конкуруючих
енергогенеруючих компанiй (ПАТ "Центренерго", ПАТ ДТЕК "Захiденерго",ПАТ ДТЕК
"Днiпроенерго", ТОВ ДТЕК "Схiденерго", ПАТ "Донбасенерго");
- виробники,якi здiйснюють продаж електроенергiї до ОРЕ,по тарифам, затвердженим НКРЕКП
(атомнi станцiї, гiдрогенеруючi станцii, гiдроакумулюючi станцii, теплоелектроцентралi та iншi).
Виробники,якi працюють в конкурентних умовах щоденно надають до ДП "Енергоринок" цiновi
пропозицiї та заявку робочої потужностi на всi працездатнi блоки. Набiр заявлених цiн
вiдображає рiвень цiн, за якими Виробник електроенергiї спроможний вiдпускати

електроенергiю в Оптовий ринок та має розраховуватись вiдповiдно до положень Правил ОРЕ.
Вибiр блокiв у роботу здiйснюється шляхом упорядкування блокiв на розрахунковий перiод
максимального покриття вiд найдешевшого блока до найдорожчого блока за розрахунковою
заявленою цiною, розрахованою згiдно з цiновими заявками.
Єдиним покупцем електричної енергiї є ДП "Енергоринок" (вiдповiдно до Закону України "Про
електроенергетику" та Умов i Правил здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва
електричної енергiї), з яким укладений договiр №71/01-ЕР вiд 07/09/1999р. Згiдно до умов цього
договору ПАТ "Центренерго" продає, а ДП "Енергоринок" купує електроенергiю та здiйснює її
оплату, вiдповiдно до умов договору. Цiна на електроенергiю визначається згiдно з Правилами
ОРЕ (Додаток №2 до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України) та
затверджується Постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Договiр укладено на невизначений термiн i може
бути розiрваний за взаємною iнiцiативою сторiн у взаємоузгоджений термiн, вiдповiдно до
чинного законодавства України.
Iнформацiя про основнi види продукцiї за 2018 рiк.
Електроенергiя:
Обсяг виробiтку млн кВтг 8 684,854
Обсяг реалiзацiї (корисний вiдпуск) млн кВтг 7 827,265
Обсяг продукцiї тис грн 14 396 644
Дохiд вiд реалiзацiї тис.грн. 14 396 644
Середнiй тариф коп/кВтг 183,93
Теплоенергiя
Обсяг вiдпуску теплоенергiї тис. Гкал 282,691
Корисний вiдпуск теплоенергiї тис. Гкал 207,121
Обсяг реалiзованої продукцiї теплоенергiї тис. Гкал 195,152
Обсяг продукцiї тис грн 122 856
Дохiд вiд реалiзацiї тис.грн. 112 186
Середнiй тариф реалiзованої теплоенергiї грн/тис. Гкал 574,86
Структура елементiв операцiйних витрат:
Матерiальнi витрати - 82,1 %
Витрати на оплату працi i вiдрахування на соцiальнi заходи - 9,6 %
Амортизацiя - 2,1 %
Iншi витрати - 6,2 %
Всього: 100 %
В структурi виробничої собiвартостi основних видiв продукцiї (електро, та тепло енергiя)
основну частку 82 % складають витрати на паливо.
Структура палива на 97 % складається з вугiлля.
Протягом 2018 року основними постачальниками вугiлля на ТЕС ПАТ "Центренерго" (займали
бiльше 10 % в загальному об'ємi постачання) були:
ДП "Держвуглепостач" - цiна (при базових показниках якостi) з сiчня становила 2425 грн/т без
ПДВ, з квiтня -2535 грн/т з ПДВ.
ТОВ "Шахтарськтранс" - цiна (при базових показниках якостi) з сiчня становила 2400-2420
грн/т без ПДВ, з квiтня - 2500 грн/т без ПДВ, з серпня - 2530 грн/т без ПДВ.
Вказанi постачальники вугiлля знаходились на територiї України.
Протягом 2018 року єдиним постачальником природного газу була НАК "Нафтогаз України".
Фактична цiна на природний газ без урахування податку на додану вартiсть та тарифiв на

транспортування, розподiл i постачання природного газу становила:
у сiчнi
8 144,00 грн./тис.м.3
у лютому
7 663,00 грн./тис.м.3
у березнi
6 580,00 грн./тис.м.3
у квiтнi
7 225,00 грн./тис.м.3
у травнi
7 619,00 грн./тис.м.3
у червнi
8 294,00 грн./тис.м.3
у липнi
8 294,00 грн./тис.м.3
у серпнi
8 442,00 грн./тис.м.3
у вереснi
8 833,00 грн./тис.м.3
у жовтнi
11 199,00 грн./тис.м.3
у листопадi
11 199,00 грн./тис.м.3
у груднi
9 294,00 грн./тис.м.3
Протягом 2018 року єдиним постачальником мазуту на ТЕС ПАТ "Центренерго" було ТОВ
"Прiнт Iнжiнiрiнг". Фактична цiна на мазут становила:
у сiчнi - 9 966,67 грн./тн без ПДВ
у червнi
- 11 091,67 грн./тн без ПДВ
у липнi
- 11 600,00 грн./тн без ПДВ
у серпнi
- 11 666,67 грн./тн без ПДВ та 12 500,00 грн./тн без ПДВ
у вереснi
- 12 500,00 грн./тн без ПДВ та 13 166,67 грн./тн без ПДВ
у жовтнi
- 13 166,67 грн./тн без ПДВ
1. До факторiв ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента вiдносяться:
1.1. Погiршення лiквiдностi
На погiршення лiквiдностi можуть вплинути наступнi зовнiшнi фактори:
- Вiдсутнiсть доступу до кредитних ресурсiв у зв'язку з вiдновленням процедури банкрутства;
- Неповнi розрахунки ДП "Енергоринок" за вiдпущену ПАТ "Центренерго" електроенергiю;
1.2. Зниження рентабельнiстi
На погiршення рентабельностi можуть вплинути наступнi зовнiшнi фактори:
-зростання собiвартостi 1 кВтг бiльшими темпами нiж зростання тарифу на електроенергiю;
-зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країнi;
У випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї ПАТ "Центренерго" управлiнськi рiшення
будуть спрямованi на мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення.
1.3.Погiршення ситуацiї в галузi може складатися з погiршення ситуацiї на ринках закупiвель
сировини i матерiалiв. Товариством використовуються рiзнi види матерiалiв (дизпаливо, ПММ,
бензин, запчастини й iн.) Постачання цих видiв матерiальних ресурсiв пiддаються ризикам, до
складу яких входять:
Ризик збiльшення цiн на закуповуванi матерiали внаслiдок погiршення кон'юнктури ринку,
збiльшення дефiциту сировини i матерiалiв на внутрiшньому ринку, а також у результатi
збiльшення тарифiв по доставцi природних монополiй; ризик невиконання постачальниками
своїх зобов'язань по складу i якостi закуповуваної сировини;
З метою ослаблення ризикiв по частковому чи повному зривi постачань емiтентом створюється
об'рунтований страховий запас основних видiв сировини i матерiалiв.
Полiтичниiй ризик,у звязу з нестабiльною полiтичною ситуацiєю у країнi (диверсифiкацiї
паливо забезпечення Товариства).
1.4. Собiвартiсть - ризик зростання витрат на виробництво та збут продукцiї (робiт, послуг), що
може призвести до зниження доходу ПАТ "Центренерго";
На зростання собiвартостi впливає:
1)зростання цiн на паливо: вугiлля, газ, мазут
2)зростання податкового навантаження:

3)iнфляцiйнi процеси в країнi;
Зазначений ризик Товариство мiнiмiзує шляхом проведення закупiвель матерiалiв та послуг iз
застосуванням процедур конкурсних торгiв згiдно чинного законодавства України.
2. Екологiчнi ризики - ризики, пов'язанi зi шкiдливим впливом дiяльностi ПАТ "Центренерго" на
навколишнє середовище та застосуванням заходiв впливу з боку державних органiв, якi
здiйснюють нагляд у сферi охорони навколишнього середовища. Нарахування та оплата збитку
у разi:
-невиконання заходiв у термiни, передбаченi програмами щодо зменшення забруднення
атмосферного повiтря та дозволами на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря (за
наднормативнi викиди);
-скидання охолоджувальної води у воднi об'єкти з перевищенням допустимих температур ;
-забруднення, засмiчення земель, несанкцiонованого складування вiдходiв.
ПАТ "Центренерго" планує проводити реконструкцiю i модернiзацiю обладнання,в тому числi
газоочисного обладнання.
3. Ризиками, пов'язаними з судовими процесами, учасником яких виступає ПАТ "Центренерго" є
можливе суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi, неоднозначне трактування судами
рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм процесуального права.
4. До полiтичних та макроекономiчних ризикiв ПАТ "Центренерго" вiдносяться:
4.1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть
емiтента у податковому просторi є Податковий Кодекс України. Зростання податкового
навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема
зменшення чистого прибутку.
4.2. Ризики, пов'язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi: у зв'язку з
високим рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений ризик є
значним.
Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових
законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi
регуляторного середовища.
4.3. Рецесiя чи зниження темпiв економiчного розвитку: зниження темпiв економiчного
розвитку приведе до зменшення обсягiв виробництва, i вiдповiдно до зменшення доходiв
Товариства.
Пiдхiд ПАТ "Центренерго" до управлiння ризиками передбачає комплексну систему
внутрiшнього контролю та управлiння, засновану на стратегiчному та поточному плануваннi.
Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцiнює ризики ПАТ "Центренерго", якi впливають
на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей, оцiнка ризикiв також може додатково
проводитись у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища, стратегiї та цiлей Товариства.
Менеджмент iнформований i розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей пiдприємства.
Усi рiшення ПАТ "Центренерго" приймаються з врахуванням iснуючих, а також потенцiйних
загроз i можливостей.
ПАТ "Центренерго" для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
-регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних
цiлей;
-обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та
вартiсть заходiв з їх управлiння;
-здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками.
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
Протягом 2014 та 2015 рокiв Товариством не придбавались та не вiдчужувались значнi активи.

Протягом 2016 року Товариством були вiдчуженi наступнi активи:
1.Палац культури:
державне майно:
а) Передано у комунальну власнiсть територiальної громади м. Свiтлодарська Донецької областi
Палацу культури, який не увiйшов до статутного капiталу ПАТ "Центренерго", але перебуває на
балансi Вуглегiрської ТЕС ПАТ "Центренерго" разом з майном, що його обслуговує (у кiлькостi
168 об'єктiв ).
Пiдстава передачi:
- рiшення Свiтлодарської мiської ради вiд 26.05.2016 № VI/100-7.
- наказ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 30.08.2016 № 559 "Про
безоплатну передачу майна з балансу ПАТ "Центренерго" у комунальну власнiсть
територiальної громади м. Свiтлодарська Донецької областi".
б) Майно товариства:
основнi засоби у кiлькостi 189 об'єктiв та товарно-матерiальнi цiнностi у кiлькостi 23511
об'єктiв, якi переданi у комунальну власнiсть територiальної громади мiста Свiтлодарська є
майном Товариства, яке обслуговує Палац культури.
Пiдстава передачi:
- рiшення Свiтлодарської мiської ради вiд 26.05.2016 № VI/100-7, Рiшення Свiтлодарської
мiської ради "Про внесення змiн до додаткiв 2,3 до рiшення мiської ради вiд 26.05.2016 №
VI/100-7 "Про надання згоди на прийняття безоплатно у комунальну власнiсть територiальної
громади м. Свiтлодарська нерухомого та iншого окремого iндiвiдуально визначеного майна
об'єкта соцiальной iнфраструктури Палацу культури" вiд 18.10.2016 № VI/104-7
- Комiсiя з питань розпорядження майном ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол вiд 04.10.2016 №
73, вiд 21.11.2016 № 77).
- Дирекцiя Товариства (протоколи вiд 20.10.2016 № 48/2016, вiд 24.11.2016 № 57/2016).
- Листи Фонду державного майна вiд 24.11.2016 № 10-17-22865, вiд 09.12.2016 № 10-17-24020.
2. Дитячий садок № 5:
передано у спiльну комунальну власнiсть територiальних громад Бахмутської районної ради
Донецької областi державного майна, яке не увiйшло до його статутного капiталу, але перебуває
на балансi Вуглегiрської ТЕС ПАТ "Центренерго" будинку Дитячого садка № 5 разом з майном,
яке його обслуговує (у кiлькостi 91 одиниць)
а) Пiдстава передачi (державне майно):
- Рiшення Бахмутської районної ради вiд 03.06.2016 № 7/11-03.
- наказ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 14.12.2016 № 798 "Про
безоплатну передачу майна з балансу ПАТ "Центренерго" у спiльну комунальну власнiсть
територiальних громад Бахмутської районної ради Донецької областi".
б) Майно Товариства:
Основнi засоби у кiлькостi 28 об'єктiв та товарно-матерiальнi цiнностi у кiлькостi 476 об'єктiв
передано у спiльну комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст, що перебуває
в управлiннi Бахмутської районної ради (районну комунальну власнiсть) яке є майном
Товариства та обслуговує вищезазначений будинок Дитячого садка № 5.
Пiдстава передачi (майно Товариства):
- Рiшення Бахмутської районної ради вiд 03.06.2016 № 7/11-103 "Про надання згоди на
прийняття об'єктiв державної власностi, власностi
ПАТ "Центренерго" до спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, що перебуває
в управлiннi Бахмутської районної ради (районну комунальну власнiсть)"
- Комiсiя з питань розпорядження майном ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол вiд 14.12.2016 №
81)
- Дирекцiя Товариства (протокол вiд 16.12.2016 № 63/2016)
- Лист Фонду державного майна вiд 21.12.2016 № 10-17-25036.
Протягом 2017 року Товариством були вiдчуженi наступнi активи:

1. Дитячий садок № 1:
Передано у комунальну власнiсть територiальної громади м. Свiтлодарська Донецької областi
державне майно, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства та перебувало на його
балансi, та майно Товариства.
Пiдстава передачi державного майна - Дитячий садок № 1:
- рiшення Свiтлодарської мiської ради вiд 06.02.2017 № VI/110-1 "Про надання згоди на
прийняття безоплатно у комунальну власнiсть територiальної громади м. Свiтлодарська майна
державної власностi, власностi ПАТ "Центренерго" дитячого садка № 1 разом з майном яке його
обслуговує";
- наказ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 20.04.2017 № 283 "Про
безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ "Центренерго" у комунальну власнiсть
територiальної громади м. Свiтлодарська Донецької областi".
Пiдстава передачi майна Товариства, яке обслуговує Дитячий садок № 1:
- рiшення Свiтлодарської мiської ради вiд 06.02.2017 № VI/110-1 "Про надання згоди на
прийняття безоплатно у комунальну власнiсть територiальної громади м. Свiтлодарська майна
державної власностi, власностi ПАТ "Центренерго" дитячого садка № 1 разом з майном яке його
обслуговує";
- протокол засiдання Комiсiї з питань розпорядження майном Товариства вiд 25.04.2017
№ 85;
- протокол засiдання Дирекцiї Товариства вiл 25.05.2017 № 32/2017;
- протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 19.06.2017 № 14/2017;
- лист Фонду державного майна України вiд 27.06.2017 № 10-17-12597.
2. Квартира № 146 в м. Українка:
Передано у комунальну власнiсть м. Українки Обухiвського району Київської областi державне
майно, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства та перебувало на його балансi.
Пiдстава передачi державного майна - квартири:
- рiшення Української мiської ради вiд 09.02.2017 "Про надання згоди на безоплатне прийняття
у власнiсть територiальної громади мiста Українка об'єкта права державної власностi - квартири
№ 146 по вул. Соснова, 4 в м. Українка";
- наказ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi вiд 06.03.2017 № 177 "Про передачу
державного майна з балансу ПАТ "Центренерго" у комунальну власнiсть територiальної
громади м. Українки Обухiвського району Київської областi".
Протягом 2018 року Товариством були вiдчуженi наступнi активи:
Державне майно:
1) об'єкти класифiкацiйної групи державного майна 7119.9 Iнше обладнання та устаткування
соцiальної сфери у кiлькостi 7 одиниць та класифiкацiйної групи державного майна 8300.1
Зеленi насадження у межах населених пунктiв у кiлькостi 1234 одиницi, загальна кiлькiсть яких
становить 1241 одиниця, передано у комунальну власнiсть територiальної громади м.
Свiтлодарська Донецької областi.
Пiдстава передачi державного майна - розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
25.10.2017 № 772-р "Про передачу окремого iндивiдуально визначеного майна у власнiсть
територiальної громади м. Свiтлодарська" (акт приймання-передачi вiд 19.01.2018 року,
затверджений рiшенням виконкому Свiтлодарської мiської ради вiд 19.01.2018 № 1).
2) об'єкти класифiкацiйної групи державного майна 2112.1 Вулицi та дороги мiст i населених
пунктiв у кiлькостi 7 одиниць, класифiкацiйної групи державного майна 2112.5 Майдани,
тротуари та пiшохiднi зони у кiлькостi 2 одиницi та класифiкацiйної групи державного майна
8300.1 Зеленi насадження у межах населених пунктiв у кiлькостi 72 одиницi, загальна кiлькiсть
яких становить 81 одиниця, передано у комунальну власнiсть територiальної громади м.
Свiтлодарська Донецької областi.
Пiдстава передачi державного майна - розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд

11.01.2018 № 14-р "Про передачу автомобiльних дорiг та окремого iндивiдуально визначеного
майна у власнiсть територiальної громади м. Свiтлодарська" (акт приймання-передачi вiд
30.11.2018 року, затверджений рiшенням виконкому Свiтлодарської мiської ради вiд 07.12.2018
№ 85).
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
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на початок 2018 року складає 5 671 311 тис.
грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок 2018 року становить 5 375 594 тис. грн.
За 2018 рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 138 313 тис. грн. В тому числi: за
рахунок: придбання, виготовлення - 138 047 тис. грн., безкоштовно отриманих основних засобiв
- 228 тис. грн., виявлених пiд час iнвентаризацiї - 38 тис. грн.
За 2018 рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилася на 3 223 тис. грн. В тому числi: за
рахунок: списання - 108 тис. грн., безкоштовно переданих - 3 054 тис. грн., переведення до класу
запасiв - 61 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 5 806 401
тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 5 203 415 тис.
грн.
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 602 986 тис. грн.
Структура основних фондiв:
1. Основнi засоби виробничого призначення - залишкова вартiсть на початок 2018 року складала
5 255 632 тис. грн., залишкова вартiсть на кiнець 2018 року складає 5 099 562 тис. грн., до яких
входять:
- будiвлi та споруди - залишок на початок 2018 року 2 050 496 тис. грн., залишок на кiнець 2018
року 1 924 011 тис. грн.;
- машини та обладнання - залишок на початок 2018 року 3 133 283 тис. грн., залишок на кiнець
2018 року 3 110 746 тис. грн.;
- транспортнi засоби - залишок на початок 2018 року 51 795 тис. грн., залишок на кiнець 2018
року 47 201 тис. грн.;
- iншi - залишок на початок 2018 року 20 058 тис. грн., залишок на кiнець 2018 року 17 604 тис.
грн.
2. Основнi засоби невиробничого характеру - залишок на початок 2018 року 119 962 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 103 853 тис. грн., до яких входять:
- будiвлi та споруди - залишок на початок 2018 року 116 499 тис. грн., залишок на кiнець 2018
року 101 443 тис. грн.;
- машини та обладнання - залишок на початок 2018 року 1 192 тис. грн., залишок на кiнець 2018
року 1 021 тис. грн.;
- транспортнi засоби - залишок на початок 2018 року 60 тис. грн., залишок на кiнець 2018 року
60 тис. грн.;
- iншi - залишок на початок 2018 року 2 211 тис. грн., залишок на кiнець 2018 року 1 329 тис.
грн.
Всього - залишок основних засобiв початок 2018 року складав 5 375 594 тис. грн., на кiнець 2018
року 5 203 415 тис. грн.
В бухгалтерському облiку застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї

основних засобiв. За звiтний перiод метод нарахування амортизацiї основних засобiв не
змiнянився.
Станом на 31 грудня 2018 року строки корисного використання основних засобiв Товариства не
переглядалися.
Стан потужностей ПАТ "Центренерго"
Сумарна проектна встановлена потужнiсть електростанцiй ПАТ Центренерго - 7800 МВт. На
електростанцiях Товариства встановлено 23 енергоблоки, в тому числi:
- на Вуглегiрськiй ТЕС - 4х300 МВт (пиловугiльнi) та 3х800 МВт (газомазутнi);
- на Змiївськiй ТЕС - 6х200 МВт (пиловугiльнi) та 4х300 МВт (пиловугiльнi);
- на Трипiльськiй ТЕС - 4х300 МВт (пиловугiльнi) та 2х300 МВт (газомазутнi).
Змiна встановленої потужностi енергоблокiв Змiївської ТЕС (проти проектної 2400 МВт)
сталася через їх перемаркування у зв'язку зi спалюванням непроектного палива (лист ВЕО
Харкiвенерго 2-06/12 вiд 13.02.91 року). Блоки 200 МВт були перемаркованi у блоки 175 МВт,
блоки 300 МВт у блоки 275 МВт. Таким чином встановлена потужнiсть електростанцiї
зменшилась на 225 МВт.
Проведена реконструкцiя енергоблока ст.№8 впродовж 2004-2005 рокiв збiльшила його
встановлену потужнiсть, а також Змiївської ТЕС в цiлому на 25 МВт.
Пiсля покращення технiчного стану основного обладнання Змiївської ТЕС, у 2013 роцi
збiльшено встановлену потужнiсть на енергоблоках ст. № 3 та ст.№4 до 180 МВт, на
енергоблоках ст. № 5 та ст.№6 до 185 МВт, на енергоблоках ст. № 7, ст.№10 до 290 МВт, на
енергоблоцi ст. №9 до 280 МВт.
У зв'язку з виконанням технiчного переоснащення устаткування енергоблокiв ст.№2, ст.№5
Змiївської ТЕС на використання вугiлля газової групи впродовж 2017?2018 рокiв та змiною
паспортних характеристик (параметрiв) їх обладнання, встановлена потужнiсть енергоблока
ст.№5 була збiльшена на 5 МВт.
Також успiшно проведена реконструкцiя енергоблоку ст. №2 Трипiльської ТЕС дозволила
збiльшити його встановлену потужнiсть на 25 МВт, до 325 МВт.
Таким чином, на сьогоднiшнiй день встановлена потужнiсть Змiївської ТЕС становить 2270
МВт, встановлена потужнiсть Трипiльської ТЕС становить 1825 МВт, а в цiлому по Товариству
складає - 7695 МВт.
Прiоритетнiсть залучення в роботу устаткування електростанцiй визначається його потенцiйною
собiвартiстю виробленого 1 кВт.год., що, в тому числi, залежить вiд виду використовуваного
палива та рiвня економiчностi.
Таким чином, на сьогоднiшнiй день
по Вуглегiрськiй ТЕС - внаслiдок пошкодження повiтряних лiнiй видачi електроенергiї з
ВРП-110кВ та спричиненого цим обмеженням максимально можливого навантаження
енергоблокiв ст.№1 та ст.№2, найбiльш прiоритетними є енергоблоки ст.№3 та ст.№4
(обмеження по видачi потужностi вiдсутнi).
У зв'язку зi значним збiльшенням вартостi природного газу й мазуту, та, вiдповiдно,
економiчною недоцiльнiстю роботи газомазутних енергоблокiв, протягом останнiх 10-15 рокiв
зазначенi енергоблоки включаються в роботу у випадках виключної потреби ОЕС України, в
разi недостатностi генеруючих потужностей.
по Змiївськiй ТЕС - найбiльш прiоритетним устаткуванням, на разi, є енергоблоки ст.№2, ст.№5
та ст.№6, якi переведенi на спалювання вугiлля газової групи.
Серед устаткування, що використовує вугiлля антрацитової та пiсної груп бiльш прiоритетним є
енергоблок ст.№8, який має найбiльш привабливий рiвень питомих витрат умовного палива.
Прiоритетнiсть залучення енергоблокiв 300 МВт ст.№7,9,10 або енергоблокiв 200 МВт ст.№1,3,
4 обумовлена плановим режимом роботи устаткування в ОЕС України. В разi базового режиму
роботи - бiльш прiоритетними будуть блоки 300 МВт, в разi маневреного - енергоблоки 200 МВт
з можливiстю бiльш швидкого, в порiвняннi з блоками 300 МВт, пуску та набору навантаження.

по Трипiльськiй ТЕС - найбiльш прiоритетним устаткуванням, на сьогоднiшнiй день, є
енергоблоки ст.№4 та ст.№3, якi переведенi на спалювання вугiлля газової групи.
Серед устаткування, що використовує вугiлля антрацитової та пiсної груп бiльш прiоритетним є
енергоблок ст.№2, який має найбiльш привабливий рiвень питомих витрат умовного палива.
У зв'язку зi значним збiльшенням вартостi природного газу й мазуту, та, вiдповiдно,
економiчною недоцiльнiстю роботи газомазутних енергоблокiв, протягом останнiх 10-15 рокiв
зазначенi енергоблоки включаються в роботу у випадках виключної потреби ОЕС України, в
разi недостатностi генеруючих потужностей.
Завантаження виробничих потужностей ПАТ "Центренерго"
Частка використання встановленої потужностi електростанцiй ПАТ "Центренерго" вiдображена
в нижченаведенiй таблицi:
Рiк Вуглегiрська ТЕС Змiївська ТЕС Трипiльська ТЕС ПАТ "Центренерго"
2012 18,5 36,0 33,9 27,2
2013 7,3 36,5 28,5 20,7
2014 11,6 25,2 24,5 18,6
2015 14,1 5,9 17,7 12,5
2016 15,4 11,5 16,8 14,6
2017 13,1 6,7 5,2 9,3
2018 13,7 10,9 13,8 12,9
У зв'язку зi значним збiльшенням вартостi природного газу й мазуту та, як наслiдок,
економiчною недоцiльнiстю роботи газо-мазутних енергоблокiв, на протязi останнiх 10-15 рокiв
зазначенi блоки включаються в роботу у випадках виключної потреби ОЕС України, в разi
недостатностi генеруючих потужностей.
Зазначене вплинуло на значне зниження використання встановленої потужностi по
Вуглегiрськiй та Трипiльськiй ТЕС, частка встановленої потужностi газомазутних енергоблокiв
яких складає 66,6% та 33,3% вiдповiдно (в цiлому по Товариству - 39,0%).
Падiння ж частки використання встановленої потужностi по Змiївськiй та Трипiльськiй ТЕС, яке
спостерiгається з 2014 року по 2017 рiк включно, було обумовлено виникненням збройного
конфлiкту на Сходi України та потраплянням бiльшостi вуглевидобувних i вуглезбагачувальних
пiдприємств-постачальникiв вугiльної продукцiї антрацитової та пiсної груп в зону проведення
антитерористичної операцiї.
Внаслiдок цього, постачання даних марок вугiлля на Змiївську ТЕС та Трипiльську ТЕС стало
неритмiчним й не прогнозованим.
Припинення товарообiгу з окупованими територiями Донецької та Луганської областей
вiдповiдно до рiшення Ради нацiональної оборони та безпеки України вiд 15 березня 2017 року
"Про невiдкладнi додатковi заходи з протидiї гiбридним загрозам нацiональнiй безпецi України"
взагалi унеможливило постачання на електростанцiї вугiлля антрацитової i пiсної груп
українського походження.
Таким чином, залучення в роботу устаткування Трипiльської та Змiївської ТЕС було обумовлено
виключною можливiстю закупiвлi з боку ПАТ "Центренерго" вугiльної продукцiї iноземного
походження.
Разом з тим, в рамках схваленої Мiненерговугiлля "Програми першочергових заходiв з
розширення паливної бази ТЕС ПАТ "Центренерго" iз залученням вiтчизняного вугiлля газової
групи", на Змiївськiй ТЕС було виконано переоснащення систем подачi, приготування та
спалювання вугiлля котлiв енергоблокiв ст.№2, ст.№5, ст.№6 на використання вугiлля марок "Г"
та "ДГ", а на Трипiльськiй ТЕС аналогiчнi проекти було впроваджено на енергоблоках ст.№4 та
ст.№3.
На сьогоднiшнiй день та в середньостроковiй перспективi завантаження виробничих
потужностей ТЕС ПАТ "Центренерго", на думку фахiвцiв Товариства, визначатиметься
спроможнiстю наявних у ПАТ "Центренерго" енергоблокiв використовувати вугiлля газової
групи.

Так, впродовж 2018 року частка використання встановленої потужностi енергоблокiв ст.№2 та
ст.№5 по-блочно склала 64,7% та 67,1% вiдповiдно.
На 2018 рiк планова частка використання встановленої потужностi енергоблокiв ст.№1, ст.№2 та
ст.№5 Змiївської ТЕС разом складає 50,1%, енергоблокiв ст.№3 та ст№4 Трипiльської ТЕС 52,1%.
Суттєвих змiн щодо перерозподiлу обсягiв виробiтку електроенергiї (структури виробництва)
мiж ключовими представниками теплової генерацiї не передбачається.
На даний час частка виробництва електроенергiї електростанцiями ПАТ "Центренерго" з-помiж
iнших теплових енергогенеруючих компанiй України складає вiд 14 до 20%.
По капітальним інвестиціям ПАТ «Центренерго» за 12 місяців 2018 року передбачалось
здійснення витрат на суму 921 295 тис.грн.
Фактичне виконання склало 319 198 тис.грн., у т.ч. за рахунок:
- власних коштів (амортизаційні відрахування) – 319 198 тис.грн.
Із загального обсягу капітальних інвестицій:
- капітальне будівництво: при плані 768 724 тис.грн. фактично виконано 283 468 тис.грн. за
рахунок власних коштів (амортизаційні відрахування) на реалiзацiю проектiв "Технiчного
переоснащення систем подачi, приготування та спалювання твердого палива з метою
переведення котлоагрегату енергоблоку №3 Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго" на
використання вугiлля марки "Г" та "ДГ", "Технiчного переоснащення систем подачi,
приготування та спалювання твердого палива з метою переведення котлоагрегату енергоблоку
№4 Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугiлля марки "Г" та "ДГ",
«Технiчного переоснащення систем подачi, приготування та спалювання твердого палива з
метою переведення котлоагрегатiв енергоблокiв № 1, 6 Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на
використання вугiлля марки "Г" та "ДГ", будівництва сіркоочистки димових газiв на
енергоблоцi №2 Трипiльської ТЕС, впровадження протипожежних заходiв, реконструкцiї
золовiдвалiв, реконструкцiї насосної станцiї системи пожежогасiння Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго", технiчного переоснащення ПГОУ Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго", в тому
числі по структурним підрозділам виконання плану склало:
Вуглегірська ТЕС - при плані 62 724 тис.грн. фактично виконано 3 122 тис.грн.;
Зміївська ТЕС - при плані 242 636 тис.грн. фактично виконано 45 329 тис.грн.;
Трипільська ТЕС - при плані 463 364 тис.грн. фактично виконано 235 017 тис.грн.;
- придбання (виготовлення) основних засобів: при плані 83 355 тис.грн. фактично виконано 11
431 тис.грн.
- придбання виготовлення інших необоротних матеріальних активів: при плані 7 302 тис.грн.,
фактично виконано 2 453 тис.грн.
- придбання (створення) нематеріальних активів: при плані 7 472 тис.грн., фактично виконано
628 тис.грн.
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів: при
плані 54 442 тис.грн., фактично виконано 21 218 тис.грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
1. Скорочення споживання електроенергiї.
2. Продовження справи про банкрутство ПАТ "Центренерго".

3. Необхiднiсть у диверсифiкацiї джерел постачання енергоносiїв.
4. Близьке до монопольного становище вертикально-iнтегрованих компанiй у видобутку та
постачаннi енергоносiїв.
5. Постiйнi змiни законодавчих актiв та вiдсутнiсть пiдзаконних актiв - механiзмiв.
6. Надмiрне державне регулювання господарських вiдносин у ПЕК.
7. Пiдприємства-посередники при продажi електроенергiї контролюють розподiл грошових
потокiв мiж постачальниками, що дозволяє впливати на ефективнiсть їх дiяльностi, в деяких
випадках зумовлює неплатоспроможнiсть.
8. Ризики вiд впровадження нового ринку електроенергiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансова полiтика Товариства, полягає у достатньому фiнансовому забезпеченнi необхiдного
обсягу i складу оборотних активiв, оптимiзацiї структури джерел їх фiнансування для
досягнення прибуткової дiяльностi пiдтримки високого рiвня фiнансової стiйкостi.
Фiнансова полiтика Товариства включає в себе такi основнi складовi:
облiкова полiтика - облiкову полiтику Товариство здiйснює у вiдповiдностi до законодавства
України та мiжнародних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
кредитна полiтика - вирiшення питань, пов'язаних з забезпеченням оборотними засобами, а саме
визначення розмiру власного оборотного капiталу та потреби в залученому; планування
необхiдних обсягiв залучення кредитних коштiв; аналiз структури капiталу i фiнансової
стiйкостi Товариства.
полiтика управлiння грошовими засобами - мiнiмiзацiя розривiв мiж надходженням коштiв i їх
використанням, застосуванням оптимальних схем розрахункiв, оптимiзацiя залишкiв коштiв на
рахунках Товариства.
полiтика управлiння витратами - органiзацiя системи планiв та бюджетування, а саме розробка
кошторисiв (бюджетiв) за основними елементами витрат i здiйснення ефективного контролю за
їх виконанням.
Основними шляхами для покращення лiквiдностi є - збалансування грошових потокiв
Товариства, пiдвищення оборотностi дебiторської заборгованостi, оптимiзацiя виробничих
запасiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
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)
По капiтальним iнвестицiям ПАТ "Центренерго" на 12 мiсяцiв 2019 року передбачається
освоєння витрат на суму 988 600 тис.грн. , у т.ч. за рахунок:
- власних коштiв (амортизацiйнi вiдрахування) - 609 177 тис.грн.,

- залучених кредитних коштiв - 379 423 тис.грн.
Iз загального обсягу капiтальних iнвестицiй:
капiтальне будiвництво - 745 835 тис.грн. планується реалiзацiя проектiв: "Технiчного
переоснащення систем подачi, приготування та спалювання твердого палива з метою
переведення котлоагрегату енергоблоку № 3 Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго" на
використання вугiлля марки "Г" та "ДГ", "Технiчного переоснащення систем подачi,
приготування та спалювання твердого палива з метою переведення котлоагрегату енергоблоку
№ 4 Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугiлля марки "Г" та "ДГ"
"Технiчного переоснащення систем подачi, приготування та спалювання твердого палива з
метою переведення котлоагрегатiв енергоблокiв № 1, 6 Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на
використання вугiлля марки "Г" та "ДГ", будiвництва сiркоочистки димових газiв на
енергоблоцi №2 Трипiльської ТЕС, впровадження протипожежних заходiв, систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацiй вiдповiдно до приписiв державного пожежного нагляду МНС,
технiчне переоснащення ВРП-330кВ, впровадження станцiйної системи керування частоти та
потужностi, технiчне переоснащення систем регулювання турбiн, реконструкцiї золовiдвалiв,
реконструкцiя насосної станцiї системи пожежогасiння Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго",
технiчного переоснащення ПГОУ Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго", в тому числі по
структурним пiдроздiлам капiтальнi iнвестицiї:
Вуглегiрська ТЕС - 44 256 тис.грн.;
Змiївська ТЕС - 247 524 тис. грн.;
Трипiльська ТЕС - 454 055 тис. грн.;
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 150 272 тис.грн.;
- придбання виготовлення iнших необоротних матерiальних активiв - 10 859 тис.грн.;
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 56 566 тис.грн.;
- модернiзацiя, модифiкацiя (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв - 25 068
тис.грн.
Заходи, що планує вчиняти емiтент в майбутньому для ефективного використання позитивних
чинникiв та зменшення впливу негативних чинникiв:
- реалiзацiя iнвестицiйної програми;
- подальша постiйна оптимiзацiя технiко-економiчних показникiв в т.ч. структури палива ( в
частинi скорочення обсягiв споживання природного газу);
- ефективна робота в енергоринку з метою досягнення максимально можливого рiвня тарифу на
електроенергiю при визначеному рiвнi ОРЦ;
- подальше постiйне дотримання суворої економiї та рацiонального використання
матерiально-грошових ресурсiв;
- проведення комплексу заходiв для завершення процедури банкрутства ПАТ "Центренерго".
В 2019 роцi основними негативними чинниками, що можуть вплинути на операцiйну дiяльнiсть
емiтента є:
- зростання цiни на вугiльну продукцiю вiтчизняного походження та її транспортування;
- вихiд Товариства на ринок iмпортної вугiльної продукцiї через критичну ситуацiю з
забезпеченням вугiлля
вiтчизняного видобутку значно впливає
на показники
виробничо-господарської та фiнансової дiяльностi: валютна складова в цiна вугiлля та
коливання курсу гривнi до долару США призводять до змiни його цiни, виникнення витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням iмпортного вугiлля, змiна умов розрахункiв за вугiлля в
частинi здiйснення передплати, необхiднiсть довготермiнового вiдволiкання обiгових коштiв на
постачання iмпортного вугiлля антрацитової групи, що здiйснюється виключно за акредитивної
формою оплати.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить роботу у сферi дослiджень та розробок.
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
-

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Вищий орган
Товариства Загальнi збори
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

акцiонери, згiдно перелiку осiб, якi
мають право на участь у загальних
зборах, на дату визначену у
встановленому порядку.

акцiонери, згiдно перелiку осiб, якi
мають право на участь у загальних
зборах, на дату визначену у
встановленому порядку.

5 (п'ять) членiв Наглядової ради.
У звiтному перiодi Наглядовою радою
не створювались її постiйнi чи
тимчасовi комiтети.

1. Асташев Євген Вiкторович;
2. Денисенко Вiталiй Миколайович
(28.11.2018р. акцiонер ПАТ
"Центренерго" - Фонд державного
майна України замiнив члена
наглядової ради - представника
акцiонера Денисенка Вiталiя
Миколайовича на члена Наглядової
ради - представника акцiонера
Баранюка Олександра Мирославовича
вiдповiдно до наказу Фонду
державного майна України вiд
20.11.2018 №1478);
3. Вiзiр Олександр Сергiйович;
4. Тараканов Юрiй Костянтинович
(27.09.2017р. акцiонер ПАТ
"Центренерго" - Громко Ярослав
Андрiйович замiнив члена наглядової
ради - представника акцiонера
Тараканова Юрiя Костянтиновича на
члена Наглядової ради - представника
акцiонера Чорного Вячеслава
Валерiйовича);
5. Малий Iгор Анатолiйович
(13.12.2018р. акцiонер ПАТ
"Центренерго" - Громко Ярослав
Андрiйович замiнив члена наглядової
ради - представника акцiонера Малого
Iгоря Анатолiйовича на члена
Наглядової ради - представника

акцiонера Стегнiя Миколу
Григоровича).
Виконавчий орган
Товариства
(колегiальний) Дирекцiя

9 (дев'ять) членiв Дирекцiї

У звiтному перiодi до складу Дирекцiї
входили 8 осiб, а саме:
1) Коземко Олег Миронович (обраний
Наглядовою радою 31.08.2015
(протокол №8/2015);
2) Громко Ярослав Андрiйович
(обраний Наглядовою радою 09.04.2015
(протокол №3/2015);
3) Башлаєв Андрiй Петрович (обраний
Наглядовою радою 11.11.2015
(протокол №16/2015);
4) Помилуйко Ярослава Валерiївна
(обрана Наглядовою радою 25.01.2016
(протокол №2/2016);
5) Лоза Дмитро Олексiйович (обраний
Наглядовою радою 11.11.2015
(протокол №16/2015);
6) Тараканов Юрiй Костянтинович
(обраний Наглядовою радою 02.10.2017
(протокол № 22/2017);
7) Сагiр Владислав Георгiйович
(обраний Наглядовою радою 26.09.2016
(протокол №4/2016);
8) Завальнюк Iрина Олександрiвна
(обрана Наглядовою радою 26.09.2016
(протокол №4/2016).

Ревiзiйна комiсiя
Товариства (до
30.03.2018 р.)

3 члени Ревiзiйної комiсiї

1. Фонд державного майна України;
2. Чугунов Олексiй Iгорович;
3. Степанчук Свiтлана Iванiвна.
З 18.06.2018 р. повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства - Фонду
державного майна України, Чугунова
Олексiя Iгоровича та Степанчук
Свiтлани Iванiвни припинено без
прийняття рiшення вiдповiдним
органом управлiння Товариства на
пiдставi їх заяв про припинення
повноважень за власним бажанням.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коземко Олег Миронович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iнспекцiя з експлуатацiї електричних станцiй i мереж ДП "НЕК "Укренерго",
00100227, Начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй та мереж ДП "НЕК
"Укренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.09.2015, обрано до прийняття Загальними зборами рiшення про обрання Голови
Виконавчого органу
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 27 (двадцять сiм) рокiв.
До обрання виконуючим обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" особа
протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: директор Трипiльської ТЕС ВАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО", директор технiчний ВАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", директор технiчний ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО", начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй та мереж ДП "НЕК
"Укренерго".
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Громко Ярослав Андрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1948
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренерго", 22927045, Перший заступник Генерального директора ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2015, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 49 (сорок дев'ять) рокiв.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
голова Бурштинської мiської ради; економiст цеху централiзованого ремонту №2 Трипiльської
ТЕС, начальник виробничо-технiчного вiддiлу, перший заступник генерального директора ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО".
На iнших пiдприємствах не працює.

1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Башлаєв Андрiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренерго", 22927045, Директор з матерiально-технiчного та паливного
забезпечення ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2015, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 13 (тринадцять) рокiв.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
приватний пiдприємець, радник з економiчних питань та матерiально-технiчного забезпечення
ряда комерцiйних структур на контрактнiй основi.
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лоза Дмитро Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренего", 22927045, Директор з правових питань та корпоративного управлiння
ПАТ "Центренего"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2015, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 19 (дев'ятнадцять) рокiв.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "Фiнанси та кредит Лекс", Провiдний юрисконсульт
ТОВ "АСТЕЛIТ".
На iнших пiдприємствах не працює.

1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Помилуйко Ярослава Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренего", 22927045, Директор з економiки та фiнансових питань ПАТ
"Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.01.2016, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 9 (дев'ять) рокiв.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
заступник директора дирекцiї з управлiння Кредитно-iнвестицiйною полiтикою та борговими
iнструментами, заступник директора дирекцiї по фiнансах ПрАТ "Донецьксталь" Металургiйний завод"; менеджер департаменту фiнансової звiтностi по МСФО, керiвник
департаменту фiнансової звiтностi по МСФО ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"; радник генерального
директора, заступник директора з економiки, директор з економiки та фiнансових питань ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО".
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тараканов Юрiй Костянтинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Київ - Днiпровське МППЗТ", ПАТ "Центренего", 04737111, 22927045, Радник
голови правлiння з енергетичних питань ПрАТ "Київ - Днiпровське МППЗТ", член Наглядової
ради ПАТ "Центренерго".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.10.2017, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 31 (тридцять один) рокiв.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
радник голови правлiння з енергетичних питань ПрАТ "Київ - Днiпровське МППЗТ", член
Наглядової ради ПАТ "Центренерго"; начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних
станцiй i мереж - Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй i мереж;
головний державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж
- керiвник iнспекторської групи по Захiднiй ЕС Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних
станцiй i мереж; директор вiдокремленого пiдроздiлу "Ременерго" ПАТ "Центренерго";
заступник директора з охорони працi, Заступник директора з охорони працi та кадрiв, Заступник
директора з охорони працi та пожежної безпеки, Заступник начальника цеху централiзованого
ремонту № 2 Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго".
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Дирекцiї (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сагiр Владислав Георгiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренего", 22927045, Директор з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва
ПАТ "Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.09.2016, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 24 (двадцять чотири) роки.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
заступник директора з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва, директор з iнвестпроектiв та
капiтального будiвництва ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Дирекцiї - Головний бухгалтер (Директор) ПАТ "Центренерго"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завальнюк Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)

26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренего", 22927045, Головний бухгалтер ПАТ "Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.09.2016, обрано визначається контрактом
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 26 (двадцять шiсть) роки.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:
головний бухгалтер ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
Голова Наглядової ради ПАТ "Центренего" - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Асташев Євген Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", 00032945, 22927045, директор
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави
Фонду державного майна України, член Наглядової ради ПАТ "Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства"
9) Опис
Виплата винагороди Асташеву Є.В. за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 37 (тридцять сiм) рокiв.
До обрання Головою Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi
посади: директор Департаменту Фонду державного майна України; начальник Управлiння
Фонду державного майна України.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: АТ "ОПЗ" 00206539 (м. Южне, Одеська обл.),
ПАТ "Турбоатом" 05762269 (м. Харкiв), Державна iпотечна установа 33304730 (м. Київ) - член
Наглядової ради.
1) Посада
Заступник голови Наглядової ради ПАТ "Центренего" - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiзiр Олександр Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1987

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", 00032945, 22927045, заступник
директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами
держави - начальника Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна
України, член Наглядової ради ПАТ "Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства"
9) Опис
Виплата винагороди Вiзiру О.С. за виконання обов'язкiв заступника голови Наглядової
ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом
Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 9 (дев'ять) рокiв.
До обрання заступником голови Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
наступнi посади: заступник директора Департаменту-начальник Управлiння, заступник
начальника вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника
управлiння-начальник
вiддiлу
Київської
мiської
ради;
заступник
начальника
управлiння-начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата
України, юрисконсульт ТОВ "Градбуд-1"; юрисконсульт ТОВ "Градбуд-1", юрисконсульт ТОВ
"Акцепт логистик груп"; юрисконсульт ТОВ "Акцепт логистик груп", юрисконсульт ТОВ
"Смарткарти та системи".
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: Фонд державного майна України 00032945
(м.Київ) - директор Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними
правами держави; АТ "ОПЗ" 00206539 (м. Южне, Одеська обл.), ПАТ "Турбоатом" 05762269 (м.
Харкiв), ПАТ "Сумихiмпром" 05766356 (м. Суми) - член Наглядової ради
1) Посада
член Наглядової ради ПАТ "Центренего" - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баранюк Олександр Мирославович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1987
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, 00032945, заступник директора Департаменту
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави - начальника
Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств Фонду державного майна
України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.11.2018, обрано на 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними
зборами (з 25.04.2017)

9) Опис
Виплата винагороди Баранюку О.М. за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 14 (чотирнадцять) рокiв.
До обрання членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi
посади: по цей час - заступник директора Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави - начальник Управлiння iнвестицiйної
дiяльностi та державних пiдприємств Фонду державного майна України; головний спецiалiст
вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду
державного майна України; головний спецiалiст вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;
головний консультант Верховного Суду України; головний спецiалiст Державної судової
адмiнiстрацiї України.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах:
- Фонд державного майна України 00032945 (м.Київ) - заступник директора Департаменту
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави - начальник
Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств;
- АТ "Криворiзька ТЕЦ" 30083966 (м. Кривий Рiг), АТ "Херсонська ТЕЦ" 00131771 (м. Херсон),
ВАТ "Житомирський завод хiмiчного волокна" 00206256 (м. Житомир), АТ "Київпассервiс"
33348385 (м. Київ), ЗАТ "Спецiальний науково-дослiдний центр "Пуск" 32958241 (м. Київ), ПАТ
"Хартрон" 14313062 (м. Харкiв) - голова Наглядової ради;
- АТ "Днiпровська ТЕЦ" 00130820 (м. Кам'янське), ПАТ "МВО "Орiон" 14309913 (м. Одеса) член Наглядової ради.

1) Посада
член Наглядової ради ПАТ "Центренего" - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорний Вячеслав Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ", 04737111, Корпоративний секретар ПрАТ
"Київ-Днiпровське МППЗТ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2017, обрано на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства"
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 9 (дев'ять) рокiв.
До обрання членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi

посади: корпоративний секретар ПрАТ "Київ-Днiпровське МППЗТ"; юрисконсульт ПрАТ
"Українська транспортна страхова компанiя"; секретар судових засiдань Печерського районного
суду м. Києва.
На iнших пiдприємствах не працює.
1) Посада
член Наглядової ради ПАТ "Центренего" - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стегнiй Микола Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Центренерго", 22927045, Заступник директора теплової електростанцiї з паливного,
транспортного та матерiально-технiчного забезпечення Вуглегiрської ТЕС ПАТ "Центренерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2018, обрано на 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними
зборами (з 25.04.2017)
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття заробiтної плати (винагороди) не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи становить 28 (двадцять вiсiм) рокiв.
До обрання членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi
посади: ДП НАЕК "Енергоатом", Начальник вiддiлу методологiї та монiторингу конкурсних
закупiвель; "Steel Mont Tradiing LTD", Заступник голови представництва компанiї в Українi;
ПАТ "Центренерго" Заступник директора з матерiального, технiчного та паливного
забезпечення; ТОВ "КСЛ", Комерцiйний директор; ПАТ "Центренерго", Заступник директора
теплової електростанцiї з паливного, транспортного та матерiально-технiчного забезпечення
Вуглегiрської ТЕС.
На iнших пiдприємствах не працює.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
член Дирекцiї
(Директор) ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"
член Дирекцiї
(Директор) ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"
член Дирекцiї
(Директор) ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"
член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Громко Ярослав
Андрiйович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-

4
1 000

Тараканов Юрiй
Костянтинович

-

Завальнюк Iрина
Олександрiвна
Стегнiй Микола
Григорович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,00027

6
1 000

7
0

10

0,0000027

10

0

-

1 000

0,00027

1 000

0

-

1

0,00000027

1

0

2 011

0,00054297

2 011

0

3

Усього

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Контрактами (договорами) з посадовими особами, внутрiшнiми нормативними документами
Товариства та рiшеннями його органiв не передбаченi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi
мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення. При звiльненi їм
виплачуються лише тi винагороди та/або компенсацiї, якi прямо передбаченi чинним
законодавством України.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

00032945

01133, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н, м.Київ,
вул.Генерала Алмазова, 18/9

78,29

-

-, -, - р-н, -, -

18,8

-

-, -, - р-н, -, -

0,12

-

-, -, - р-н, -, -

0,04

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Держава Україна, в особi
керуючого рахунком Фонду
державного майна України
iншi юридичнi особи згiдно
реєстру акцiонерiв
Акцiонери, iнформацiя по
яким не була розкрита
депозитарними установами у
реєстрi акцiонерiв.
Частка в акцiонерному
капiталi, яка оформлена
глобальним сертифiкатом до
розподiлу за власниками.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи згiдно реєстру акцiонерiв, у кiлькостi 2475 осiб

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
2,75
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
13 квiтня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про ринок
електричної енергiї".
Запропонована модель передбачає органiзацiю ринку електричної енергiї з наступних
складових:
Двостороннi договори - позабiржова торгiвля з купiвлi-продажу електричної енергiї, що
укладаються наперед. Форвардна торгiвля буде здiйснюватися повнiстю на двостороннiй основi,
тобто i цiна встановлюється виключно сторонами договору.
Ринок "на добу наперед" - оптовий ринок електроенергiї, де здiйснюється торгiвля погодинними
блоками електроенергiї на наступну добу. Вiн має забезпечити можливiсть купувати та
продавати електроенергiю з метою доповнення фiзичних номiнацiй, зареєстрованих ранiше до
закриття платформи реєстрацiї позабiржових договорiв.
Внутрiшньодобовий ринок - дає можливiсть учасникам ринку скорегувати свої торгiвельнi
позицiї на основi їх ризикiв з урахуванням ринкових i системних умов, що змiнюються при
наближеннi режиму реального часу. Здатнiсть учасникiв ринку корегувати свої позицiї також
має важливе значення для iнтеграцiї до ринку електроенергiї непрогнозованих ВДЕ, таких як
енергiя вiтру i сонячна енергiя.
Балансуючий ринок -має забезпечити процес узгодження в реальному часi навантаження

енергосистеми (прогноз якого було зроблено з урахуванням всiєї актуальної iнформацiї про
енергосистему) та наявних джерел генерацiї i, вiдповiдно, можливiсть продавати та
перепродавати заявки для коректування постачання електроенергiї. Ринок допомiжних послуг.
Роздрiбний ринок.
Балансуючий ринок та ринок допомiжних послуг, ринок "на добу наперед" та
внутрiшньодобовий ринок, двостороннi договори починають дiяти з 1 липня 2019 року. При
цьому балансуючий ринок, ринок "на добу наперед", внутрiшньодобовий ринок та двостороннi
договори запроваджуються одночасно.
При цьому, законом передбачено, що основнi умови дiяльностi учасникiв ринку електричної
енергiї та взаємовiдносин мiж ними регулюються нормативно-правовими актами, якi
регламентують його впровадження, зокрема:
правилами ринку, якi, в тому числi, визначають правила функцiонування балансуючого ринку та
ринку допомiжних послуг; правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;
кодексом системи передачi, кодексом систем розподiлу; кодексом комерцiйного облiку;
правилами постачання електричної енергiї споживачам.
Закон також передбачає трейдерську дiяльнiсть. Трейдери здiйснюватимуть купiвлю- продаж
електричної енергiї за двостороннiми (прямими) договорами або на ринку "на добу наперед" чи
внутрiшньо добовому ринку, крiм продажу споживачу.
Дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до
законодавства.
Виробники мають право на:
вiльний вибiр контрагента за двостороннiм договором;
своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану ними електричну енергiю
вiдповiдно до укладених договорiв на ринку електричної енергiї та за допомiжнi послуги;
недискримiнацiйний доступ до електричних мереж у разi дотримання вiдповiдних вимог
кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу;
доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах,
визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють
функцiонування ринку електричної енергiї, здiйснення експорту та iмпорту електричної енергiї.
Виробники зобов'язанi:
дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва
електричної енергiї;
укладати договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї;
пропонувати генеруючу потужнiсть на балансуючому ринку згiдно з правилами
ринку;
нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними
вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ними акцептованих оператором системи
передачi погодинних графiкiв електричної енергiї та iнше.
2. Інформація про розвиток емітента
Iнформацiя про розвиток у 2018 роцi
Фiнансово - господарська дiяльнiсть ПАТ "Центренерго" у 2018 роцi вiдзначається
ефективнiстю та прибутковiстю.
Аналiтика формування результату фiнансово-господарської дiяльностi Товариства наведена у
таблицi:

Найменування показника
Чистий дохід від реалізації
продукції
Собівартість реалізованої
продукції
Валовий прибуток
Адміністративні витрати

Факт 12
місяців 2017
року

Факт 12
місяців
2018 року

тис. грн.

%

10 918 596

14 508 830

3 590 234

33%

8 389 812

14 108 086

5 718 274

68%

2 528 784

400 744

220 852

247 669

Інші операційні доходи

1 209 655

826 626

Інші операційні витрати

1 065 711

252 682

Фінансовий результат від
операційної діяльності

2 451 876

727 019

Інші доходи

3 966

3 884

Фінансові витрати

57 687

70 496

Інші витрати

51 576

43 605

2 346 579

616 802

Витрати з податку на прибуток

455 516

117 675

Чистий фінансовий результат

1 891 063

499 127

Фінансовий результат до
оподаткування

Відхилення

-

2 128 040
26 817
383
029
813
029
-

-

1 724 857
82
12 809
-

-

-32%
-76%
-70%

22%
7

1 729 777
-

12%

-2%

971
-

-84%

337
841
1 391 936

-15%
-74%
-74%
-74%

За 2018 рiк Товариство отримало чистий прибуток у розмiрi 499 127 тис. грн.
Вiдхилення по отриманню чистого фiнансового результату у 2018 роцi порiвняно з фактичним
результатом 2017 року, в основному, обумовлено:
1) збiльшенням обсягу чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї на 3 590 234 тис. грн. (за рахунок
збiльшення корисного вiдпуску електроенергiї при зменшеннi тарифу);
2) збiльшенням собiвартостi реалiзованої продукцiї на 5 718 274 тис. грн. (в основному за
рахунок збiльшення витрат на паливо у зв'язку зi збiльшення обсягу виробництва та зростанню
цiни та економiї по постiйним витратам);
3) зростанням адмiнiстративних витрат на 26 817 тис. грн.;
4) збiльшенням прибутку вiд iншої операцiйної дiяльностi на 430 000 тис. грн.
Лiквiднiсть та зобов'язання
Завданням Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю
шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, постачальниками.
Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть,
залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi
недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для досягнення
оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
У таблицi нижче подано аналiз фiнансових зобов'язань Товариства, розподiлених на групи за
вiдповiдними термiнами погашення, на основi залишкового перiоду на звiтну дату до термiну
погашення за договорами. Суми, якi розкриваються у таблицi, є недисконтованими потоками
грошових коштiв за основною сумою боргу та вiдсоткiв.
Аналiз фiнансових зобов'язань за термiнами погашення станом на 31 грудня 2018 року був
представлений таким чином:

2018
Інші довгострокові зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання
Разом:

За вимогою

Протягом 12
місяців

34 897

Більше ніж 5
років
210
-

Всього
210
34 897

-

607 700

-

607 700

149 054
183 951

16 220
623 920

210

165 274
808 081

Аналiз фiнансових зобов'язань за термiнами погашення станом на 31 грудня 2017 року був
представлений таким чином:
2017
Інші довгострокові зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання
Разом:

За вимогою

Протягом 12
місяців

34 897

-

Більше ніж 5
років
210
-

Всього

-

563 076

-

563 076

158 064
192 961

15 786
578 862

210

173 850
772 033

210
34 897

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 не укладались деривативи та не вчинялися правочини щодо 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
У звiтному перiодi не укладались деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних
паперiв
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
У звiтному перiодi не укладались деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних
паперiв
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство керується Кодексом корпоративного управлiння публiчного акцiонерного
товариства "Центренерго", затвердженого загальними зборами Товариства (протокол № 1 вiд
30.03.2018), текст якого знаходиться у вiльному доступi на власному веб-сайтi Товариства за
адресою: http://www.centrenergo.com/ru/shareholders/provisions/
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує у своїй дiяльностi кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння, крiм
власного.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує у своїй дiяльностi iнформацiю про практику корпоративного

управлiння понад визначену законодавством.
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
Товариство не вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння публiчного
акцiонерного товариства "Центренерго".
Вiдповiдно до пункту 1.3 цього Кодексу, крiм дiючої системи корпоративного управлiння в
Товариствi також передбачено напрямки для подальшого розвитку корпоративного управлiння
згiдно принципiв, закрiплених у ньому.
Виходячи з цього, а також враховуючи, що основна стратегiя корпоративного управлiння у
Товариствi полягає у повному та неухильному виконаннi усiх положень та принципiв Кодексу
корпоративного управлiння, Товариство веде активну роботу у напрямках, передбачених
Кодексом, а саме щодо:
- розробки механiзму проведення оцiнки дiяльностi та ефективностi Наглядової ради (абз. 8
пункту 3.4 Кодексу);
- створення Служби внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитору) Товариства (пункт 5.3
Кодексу);
- розробки Положення про порядок доступу акцiонерiв до iнформацiї та документiв (абз. 4
роздiлу 6 Кодексу);
- обрання до складу Наглядової ради Товариства незалежних членiв (директорiв) (абз. 10 пункту
3.4 Кодексу) Товариства;
- створення комiтетiв у Наглядовiй радi (пункт 3.5 Кодексу).
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

30.03.2018
Дата проведення
84,96299
Кворум зборів
Пропозицiй до порядку денного рiчних загальних зборiв вiд акцiонерiв та
Опис
їх представникiв не надходило.
На зборах були розглянутi нижченаведенi питання та прийнятi наступнi
рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства та
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
1) Новицький Володимир Всеволодович - голова лiчильної комiсiї;
2) Науменко Iрина Олексiївна - член лiчильної комiсiї;
3) Степанюк Наталiя Петрiвна - член лiчильної комiсiї;
4) Пехота Павло Миколайович - член лiчильної комiсiї;
5) Кришталь Олександр Володимирович - член лiчильної комiсiї.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв
Товариства.

Вирiшили:
Звiт голови Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.
Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi по питанням
порядку денного - до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.
Повторнi виступи - до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з
зазначенням реквiзитiв акцiонера або його представника (ПIБ або
найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення
реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду
питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв за умови,
що за рiшенням про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.
Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект
рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та
винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер
вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя
надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на
голосування на зборах.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування.
Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує
результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту
рiшення.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час
пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його
представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах
пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного
товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 роцi.
4. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду.
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Виконавчого органу про результати

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та заходи,
затвердженi Наглядовою радою, за результатами його розгляду.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2017 рiк.
За результатами голосування та пiдрахунку голосiв по кожному проекту
рiшення з цього питання порядку денного рiшення не прийнято.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, з урахуванням обставин, що
стали пiдставою для висловлення Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна" думки iз застереженням пiд час
проведення
аудиту
фiнансової
звiтностi
за
результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi
Товариства у 2017 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених законодавством, вiдповiдно
до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
Вирiшили:
Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, з урахуванням Закону
України "Про управлiння об'єктами державної власностi" та постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базового нормативу
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi
господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права
держави", наступним чином:
75 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капiталу Товариства;
10 % - до фонду розвитку виробництва.
Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства за 2017 рiк у розмiрi - 1418297,29964 тис. грн.
Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через
депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборiв пiдписати Статут Товариства
у новiй редакцiї.
3. Доручити керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом
передоручення) здiйснити в установленому законодавством порядку
державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження членiв Наглядової ради та Виконавчого
органу Товариства, обраних до моменту реєстрацiї Статуту Товариства в
новiй редакцiї є чинними, та такi особи вважаються обраними з моменту їх
обрання на строк визначений у Статутi Товариства, що затверджений
рiшенням цих загальних зборiв.
9. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2019 рiк.

Вирiшили:
Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2019 рiк: провадження
Товариством
ринкової
дiяльностi,
забезпечення
прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської
дiяльностi.
10. Затвердження Положення про винагороду членiв Наглядової ради
Товариства.
За результатами голосування та пiдрахунку голосiв по кожному проекту
рiшення з цього питання порядку денного рiшення не прийнято.
11. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Товариства.
Вирiшили:
Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Товариства.
12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Вирiшили:
Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi поточної
фiнансово- господарської дiяльностi протягом одного року з дати
проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв значних правочинiв:
- з продажу електричної енергiї власного виробництва в межах Договору
мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України (договору №
71/01-ЕР вiд 07.09.1999р. (iз змiнами), укладеного Товариством з ДП
"Енергоринок") з граничною сукупною вартiстю у розмiрах вартостi
електроенергiї власного виробництва, визначеної у фiнансових планах
Товариства на вiдповiднi фiнансовi роки (2018 - 2019 р.р.);
- з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю у
розмiрах витрат, визначених у фiнансових планах Товариства на вiдповiднi
фiнансовi роки (2018 - 2019 р.р.) для фiнансування закупiвлi вугiлля
(вугiльної продукцiї).
2. Уповноважити керiвника Виконавчого органу Товариства (з правом
передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних
загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення
вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 1 цього рiшення.
3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства
Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 цього
рiшення, щодо яких рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства попередньо
надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради
Товариства на вчинення таких значних правочинiв.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше

(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Останi позачерговi збори вiдбулися у 2017 роцi, iнформацiя про якi була
(зазначити) розкрита у звiтi за цей рiк
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
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
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi

збори акцiонерiв у
2018 роцi не
проводилися
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: У звiтньому роцi вiдсутнi випадки скликання, але непроведення
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: У звiтньому роцi вiдсутнi випадки скликання, але непроведення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
5
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

вiдсутнi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової
ради в 2018 роцi не створювалися.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в
складi Наглядової ради в 2018 роцi не створювалися.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Асташев Євген
Вiкторович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Членiв Наглядової ради обрано 25.04.2017р. рiчними Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол № 1).
У звiтному роцi на пiдставi повiдомлень акцiонерiв ПАТ
"Центренерго" про замiну члена наглядової ради:
- 28.11.2018р. Денисенка Вiталiя Миколайовича замiнено на
Баранюка Олександра Мирославовича;
- 13.12.2018р. Малого Iгоря Анатолiйовича замiнено на Стегнiя
Миколу Григоровича.
Роботу Наглядової ради органiзовував та вiв всi її засiдання

Вiзiр Олександр
Сергiйович
Опис:
Баранюк Олександр
Мирославович
Опис:
Чорний Вячеслав
Валерiйович
Опис:
Стегнiй Микола
Григорович
Опис:

Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом
Товариства та чинним законодавством України.
Заступник Голови
X
Наглядової ради
Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Членiв Наглядової ради обрано 25.04.2017р. рiчними Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" (протокол № 1).
У звiтному роцi на пiдставi повiдомлень акцiонерiв ПАТ
"Центренерго" про замiну члена наглядової ради:
- 28.11.2018р. Денисенка Вiталiя Миколайовича замiнено на
Баранюка Олександра Мирославовича;
- 13.12.2018р. Малого Iгоря Анатолiйовича замiнено на Стегнiя
Миколу Григоровича.
Роботу Наглядової ради органiзовував та вiв всi її засiдання
Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом
Товариства та чинним законодавством України.

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)
наявнiсть повної цивiльної дiєздатностi; вiдсутнiсть
X
непогашеної судимостi; бездоганна дiлова репутацiя.
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
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
Інше
(зазначити)

X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засiдання Наглядової ради скликались по мiрi необхiдностi та проводились кожного мiсяця, що
вiдповiдає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рiдше одного
разу в квартал.
У звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства було проведено 20 засiдань на яких
розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення з 48 питань порядку денного, зокрема, з надання
згоди на вчинення значних правочинiв, з обрання аудитора для проведення аудиту фiнансової
звiтностi Товариства, зi звiтностей, з проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
з порядку денного зборiв; з визначення дат складання перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення зборiв та якi мають право на участь у зборах; з обрання
реєстрацiйної комiсiї, з обрання голови i секретаря зборiв, з вибору депозитарної установи, яка
надаватиме додатковi послуги з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення
зборiв, з питання виплати дивiдендiв, з порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з кадрових
питань, з затвердження нормативних актiв Товариства тощо.
Члени Наглядової ради приймали участь у розробцi внутрiшнiх нормативних документiв
Товариства, зокрема розробили проект кодексу корпоративного управлiння та приймали участь
в розробцi проекту Статуту Товариства, якi затвердженi рiчними Загальними зборами 30.03.2018
р.
За результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались вiдповiднi доручення
Виконавчому органу.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Виплата вигонароди не здiйснювалась членам наглядової ради (запишіть)
представникам держави згiдно укладених з ними договорiв.

Ні
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Вiдповiдно до положень статутiв
ПАТ "Центренерго", що дiяли
протягом 2018 року, зокрема,
затвердженого рiчними загальними
зборами ПАТ "Центренерго" 30
березня 2018 року, кiлькiсний склад
Дирекцiї становить 9 (дев'ять)
членiв. Членами Дирекцiї є
Генеральний директор та

Функціональні обов'язки
Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам i Наглядовiй радi
Товариства, органiзовує виконання їх рiшень.
Питання повноважень Дирекцiї визначаються в Статутi
Товариства.
Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центренерго"
в Товариствi не затверджувалося.
З метою забезпечення вирiшення питань, що вiдповiдно
до вимог чинного законодавства та внутрiшнiх
документiв Товариства вiдносяться до компетенцiї

директори.
Протягом звiтного перiоду Дирекцiя
працювала у складi, обраному
вiдповiдно до рiшень Наглядової
ради з урахуванням вимог Статуту,
а саме:
- Коземко О.М. - член Дирекцiї, на
якого покладено виконання
повноважень та обов'язкiв
Генерального директора
ПАТ
"Центренерго";
- Громко Я.А. - член Дирекцiї;
- Башлаєв А.П. - член Дирекцiї;
- Помилуйко Я.В. - член Дирекцiї;
- Лоза Д.О. - член Дирекцiї;
- Тараканов Ю.К. - член Дирекцiї;
- Сагiр В.Г. - член Дирекцiї;
- Завальнюк I.О. - член Дирекцiї.
Очолює та керує дiяльнiстю
Дирекцiї - Генеральний директор,
який обирається та повноваження
якого припиняються Наглядовою
радою.
У звiтному перiодi змiн у структурi
Виконавчого органу не було.
Опис

Дирекцiї, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та
фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та
зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та
дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв,
Наглядової ради, в тому числi i виключної компетенцiї
цих органiв, рiшенням Дирекцiї вiд 15.12.2016
(протокол № 61/2016) затверджено Розподiл
повноважень мiж членами Дирекцiї Публiчного
акцiонерного товариства "Центренерго", до якого, в
мiру необхiдностi, вносились вiдповiднi змiни.
Особа, що виконує повноваження Генерального
директора та/або директора, має такий же обсяг прав i
обов'язкiв, та несе таку ж вiдповiдальнiсть що i
Генеральний директор та/або директор.

Iнформацiя про проведенi засiдання i порядок
прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них
рiшень.
У звiтному перiодi було проведено 68 засiдань
Дирекцiй, на яких розглянулось 432 питань, пов'язаних
з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
зокрема, щодо виконання рiшень загальних зборiв,
пiдготовки по проведенню рiчних загальних зборiв
Товариства, вчинення правочинiв, подання на розгляд
Наглядовiй радi звiтностей, затвердження локальних
нормативних актiв Товариства, питань пов'язаних з
плануванням поточної дiяльностi Товариства, щодо
трудових вiдносин, заохочень та накладень стягнень на
працiвникiв Товариства тощо.
Засiдання Дирекцiї веде Генеральний директор, а в разi
його вiдсутностi - директор уповноважений Дирекцiєю.
Засiдання Дирекцiї є правомочним, якщо на ньому
присутнi не менше половини членiв Дирекцiї. Кожен
член Дирекцiї має пiд час проведення засiдань Дирекцiї
один голос.
Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Дирекцiї, крiм
випадкiв, прямо передбачених Статутом Товариства,
вирiшуються колегiально. Рiшення Дирекцiї
приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi
присутнi на його засiданнi.

Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу
та аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи
значення того, яким чином дiяльнiсть виконавчого
органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй
дiяльностi товариства.
На 12 мiсяцiв 2018 року заплановано отримання
прибутку у розмiрi 177 494 тис. грн. Фактично
отримано чистий фiнансовий прибуток у сумi 499 127
тис. грн.
Аналiтика формування результату
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
наведена у таблицi:
Відхилення
Факт
12
місяці
в 2017
року

План
12
місяці
в 2018
року

Факт
12
місяці
в 2018
року

Чистий дохід від
реалізації
продукції

10 918
596

16 643
555

Собівартість
реалізованої
продукції

8 389
812

Валовий
прибуток

Найменування
показника

(факт-план)
тис.
грн
.

%

14 508
830

-2
134
725

- 13%

15 737
372

14 108
086

-1
629
286

- 10%

2 528
784

906
183

400
744

505
439

- 56%

Адміністративні
витрати

220
852

348
609

247
669

100
940

- 29%

Інші операційні
доходи

1 209
655

45 450

826
626

781
176

1719%

Інші операційні
витрати

1 065
711

323
324

252
682

- 70
642

- 22%

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності

2 451
876

279
700

727
019

447
319

160%

Інші доходи

3 966

-

3 884

3
884

Фінансові витрати

57 687

63 244

70 496

7
252

11%

Інші витрати

51 576

-

43 605

43
605

Фінансовий
результат до
оподаткування

2 346
579

216
456

616
802

400
346

185%

455
516

38 962

117
675

78
713

202%

1 891
063

177
494

499
127

321
633

181%

Витрати з податку
на прибуток
Чистий
фінансовий
результат

Вiдхилення по отриманню чистого фiнансового
результату обумовлено зменшенням обсягу чистого
доходу вiд реалiзацiї продукцiї на 2 134 725 тис. грн. (за
рахунок зменшення корисного вiдпуску електроенергiї
при зменшеннi тарифу) при зменшеннi собiвартостi
реалiзованої продукцiї на 1 629 286 тис. грн. (за рахунок
зменшення витрат на паливо та економiї по постiйним
витратам).
Позитивний вплив мала економiя адмiнiстративних
витрат у сумi 100 940 тис. грн. та отримання прибутку
вiд iншої операцiйної дiяльностi у розмiрi 573 944 тис.
грн. (планом передбачено отримання збитку у розмiрi
277 874 тис. грн.).
Фiнансово - господарська дiяльнiсть ПАТ
"Центренерго" у 2018 роцi вiдзначається високою
ефективнiстю та прибутковiстю. Так, у результатi
ефективної дiяльностi вiдбулося суттєве збiльшення
показникiв чистого доходу, рентабельностi дiяльностi
Товариства, EBITDA, активiв та власного капiталу, а
також у декiлька разiв збiльшився обсяг сплати
поточних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) до
державного бюджету у порiвняннi iз плановими
показниками 2018 року: було суттєво перевиконано ряд
показникiв фiнансового плану ПАТ "Центренерго" на
2018 рiк затвердженого розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017р. №997-р та
рiшенням Наглядової ради вiд 28 грудня 2017р.
№29/2017, а саме: чистий прибуток - виконано на 281%,
EBITDA - виконано на 143,5%, рентабельнiсть EBITDA
- виконано на 163,6%.
Крiм того, Дирекцiєю Товариства було прийнято ряд
ефективних управлiнських рiшень, що мали суттєвий
позитивний вплив на результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
"Центренерго":
1. заходи щодо упорядкування та оптимiзацiї структури
призвели до скорочення середньої кiлькостi працiвникiв

на 1% або на 66 працiвникiв за 2018 рiк, що вплинуло
на економiю витрат на оплату працi в Товариствi;
2. застосування на ТЕС ПАТ "Центренерго"
максимально ефективних режимiв роботи (таких як
маневрування та розвантаження) призвело до суттєвого
збiльшення фактичного тарифу (фактичний тариф ПАТ
"Центренерго" вище середнього тарифу по генеруючим
компанiям ТЕС), збiльшення чистого доходу вiд
реалiзацiї та збiльшення рентабельностi, оскiльки пiд
час режиму розвантаження та маневрування оплачуваного простою, Товариство не використовує
вугiлля, що становить близько 77% собiвартостi
виробництва електроенергiї. Так за 2017 рiк ПАТ
"Центренерго" отримало 184 млн. грн. плати за
розвантаження та 974 млн. грн. плати за маневренiсть;
3. завдяки дотриманню суворої економiї та
рацiонального використання матерiально-грошових
ресурсiв, а також максимальному використанню умов
вiдтермiнування платежу по договорам на постачання
паливно-мастильних матерiалiв, ТМЦ та послуг ПАТ
"Центренерго" отримало 183 425 тис. грн. вiдсоткiв по
залишкам на поточних рахунках Товариства;
4. завдяки ефективному плануванню використання
грошових ресурсiв, Товариством сплачено 4 567,2 млн.
грн. платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв, що на 48%
перевищує рiвень розрахункiв з бюджетом в 2017 роцi.
Протягом 2018 року Товариство погасило прострочений
податок на прибуток пiдприємств в сумi 127,3 млн. грн;
5. У 2018 роцi Товариство вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та рiшення загальних зборiв
акцiонерiв виконало зобов'язання по виплатi дивiдендiв,
а саме:
- вiдповiдно до приписiв абз. 8 ч. 5 ст. 11 Закону
України "Про управлiння об'єктами державної
власностi" сплачено до державного бюджету частку
прибутку за результатами дiяльностi ПАТ
"Центренерго" у 2017 року, нараховану на частку акцiй
Товариства, що належать Державi Україна, у розмiрi 1
110 371 тис. грн.;
- через депозитарну систему України в порядку,
встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, мiноритарним акцiонерам
(юридичним та фiзичним особам) пiдготовлено
документи до сплати дивiдендiв, за результатами
дiяльностi ПАТ "Центренерго" у 2018 роцi, що були
сплаченi у сумi 272 968 тис. грн.
6. Дiї щодо оптимiзацiї та впорядкування органiзацiйної
структури ПАТ "Центренерго" доповненi в 2018 роцi
заходами, спрямованими на пiдвищення професiйного
рiвня працiвникiв Товариства. Значна кiлькiсть
працiвникiв пройшли навчання в Спецiалiзованому

центрi пiдготовки кадрiв, професiйних закладах,
центрах пiдвищення квалiфiкацiї. Працiвники
фiнансових та бухгалтерських служб ПАТ
"Центренерго" пройшли сертифiкацiю по програмам з
бюджетування, фiнансового менеджменту,
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
7. ПАТ "Центренерго" провело аудит фiнансової
звiтностi за 2017 рiк iз залученням аудиторської
компанiї "Бейкер Тiллi Україна", яка є членом
мiжнародної мережi Baker Tilly International, що
входить до п'ятiрки кращих аудиторських компанiй
свiту;
8. Завдяки продуманiй, ефективно спланованiй та
реалiзованiй ремонтнiй кампанiї i роботам по пiдготовцi
об'єктiв ТЕС до проходження ОЗП 2018-2019 рокiв всi
електростанцiї Товариства вчасно отримали Акти
готовностi до проходження ОЗП 2018-2019 рокiв;
9. За рахунок оптимiзацiї витрат на проведення
ремонтної програми 2018 року та впроваджених
заходiв по рацiональному використанню коштiв
Товариства, запланованi обсяги робiт виконано, що
дозволило пiдготувати обладнання ТЕС до надiйної
роботи в перiод проходження ОЗП 2018-2019 рокiв;
10. Забезпечення накопичення вугiлля з початку року на
складах пiдприємства дало можливiсть вчасно
пiдтримати та збалансувати роботу енергосистеми
України внаслiдок аварiйного вiдключеннi атомних
енергоблокiв;
Виходячи з вищевикладеного, фiнансово - господарська
дiяльнiсть
ПАТ "Центренерго" у 2018 роцi вiдзначилась високою
ефективнiстю та прибутковiстю, у тому числi завдяки
злагодженiй роботi виконавчого органу Товариства
шляхом прийняття високоефективних управлiнських
рiшень.
Оцiнка роботи Виконавчого органу, а саме:
а) складу та дiяльностi Виконавчого органу
До складу Виконавчого органу входять особи з
належною квалiфiкацiєю та компетентнiстю для
прийняття ефективних управлiнських рiшень.
Кiлькiсний та якiсний склад Виконавчого органу у 2018
роцi був достатнiми для прийняття легiтимних рiшень
та вирiшення питань, передбачених законодавством
України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних
зборiв Товариства та Наглядовоъ ради.
б) компетентностi та ефективностi Виконавчого органу
Оцiнка компетентностi та ефективностi Виконавчого
органу наведена нижче:

Коземко О.М. - Виконуючий обов'язки Генерального
директора ПАТ "Центренерго".
Профiльну спецiальнiсть iнженер-теплоенергетик
отримав у Нацiональному унiверситетi "Львiвська
полiтехнiка". Має двi вищi освiти. Трудову бiографiю
розпочав з 1995 року на Добротвiрськiй ДРЕС ВАТ
"Захiденерго" пройшовши шлях вiд
машинiста-обхiдника до iнженера котлотурбiнного
цеху. Має успiшний досвiд роботи в ПАТ
"Центренерго" на рiзних посадах, в т.ч. директора
Трипiльської ТЕС, технiчного директора Товариства.
З лютого 2015р. очолював Державну iнспекцiю
електричних станцiй i мереж ДП НЕК "Укренерго".
З вересня 2015 року обрано членом Дирекцiї ПАТ
"Центренерго", та покладено виконання повноважень
та обов'язкiв Генерального директора ПАТ
"Центренерго" на перiод проведення в установленому
порядку конкурсного вiдбору на замiщення вакантної
посади Генерального директора ПАТ "Центренерго"
та/або прийняття загальними зборами акцiонерiв
рiшення про обрання голови Виконавчого органу.
Громко Я.А. - Член Дирекцiї (Директор).
Iнженер-теплоенергетик за фахом, набув багаторiчного
досвiду в тепловiй енергетицi працюючи на
Бурштинськiй та Добротвiрськiй ТЕС, впроваджуючи
масштабнi iнновацiйнi проекти на енергетичному
обладнаннi електростанцiй.
З 2003 року займав посаду Голови правлiння генерального директора
ВАТ "Центренерго". За перiод керiвництва Товариством
було вперше в Українi виконано масштабну
модернiзацiю енергоблоку ст.№ 8 Змiївської ТЕС.
Враховуючи успiшний досвiд роботи на енергетичних
пiдприємствах, призначався на керiвнi посади
Мiнiстерства палива та енергетики України.
У 2002 роцi пройшов стажування за спецiальнiстю
"Теплова енергетика" у Сполучених Штатах Америки.
Закiнчив аспiрантуру. За час роботи в енергетицi
отримав ряд галузевих нагород.
З 2014 року працював на посадi першого заступника
Генерального директора ПАТ "Центренерго".
У квiтнi 2015 року обрано членом Виконавчого органу
ПАТ "Центренерго".
Башлаєв А.П. - Член Дирекцiї (Директор).
По закiнченню Ровенькiвського гiрничого технiкуму за
спецiальнiстю пiдземна розробка вугiльних родовищ з
1992 року розпочав трудову дiяльнiсть гiрничим
пiдземним майстром на вугледобувних пiдприємствах
Донбасу.

Професiйне навчання продовжив у Донбаському
гiрничо-металургiйному iнститутi, отримавши диплом
гiрничого iнженеру. Пiдвищуючи квалiфiкацiю, в
подальшому здобув другу вищу освiту за спецiальнiстю
облiк та аудит.
Постiйне вдосконалення навичок у фiнансовiй та
комерцiйний дiяльностi, отримання наукового ступеню
Доктора фiлософiї в галузi економiки, присвоєння
вченого звання професора мiжнародних економiчних
вiдносин сприяло розширенню досвiду та швидкому
кар'єрному зростанню.
З 2015 року очолив напрямок матерiально-технiчного та
паливного забезпечення
ПАТ "Центренерго".
У листопадi 2015 року обрано членом Виконавчого
органу ПАТ "Центренерго".
Помилуйко Я.В. - Член Дирекцiї (Директор) .
Вищу освiту отримала за спецiальнiстю мiжнародна
економiка у Київському нацiональному економiчному
унiверситетi iм. В.Гетьмана. Має квалiфiкацiю АССА.
За час професiйної дiяльностi впевнено пiдтверджує
квалiфiкацiю та якостi економiста високого рiвня.
Маючи значний досвiд роботи на великих
металургiйних та енергетичних пiдприємствах у сферi
аудиту та управлiння фiнансами.
З 2015 року займала посаду директора з економiки та
фiнансових питань Товариства, Радника генерального
директора ПАТ "Центенерго".
У сiчнi 2016 року обрано членом Виконавчого органу
ПАТ "Центренерго".
Лоза Д.О. - Член Дирекцiї (Директор).
Вищу освiту отримав у Нацiональному унiверситетi
"Києво-Могилянська академiя" за спецiальнiстю
Правознавство.
Трудову дiяльнiсть за спецiальнiстю розпочав у 2004
роцi на
ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь"
у м. Запорiжжi. Має багаторiчний успiшний досвiд
роботи у сферi правознавства. Загальний стаж роботи
19 рокiв.
З 2015 року займав посаду Директора з правових
питань та корпоративного управлiння ПАТ
"Центенерго".
У листопадi 2015 року обрано членом Виконавчого
органу ПАТ "Центренерго".
Тараканов Ю.К. - Член Дирекцiї (Директор).
Вищу профiльну освiту отримав за спецiальнiстю
тепловi електричнi станцiї у Нацiональному

унiверситетi "Львiвська полiтехнiка", отримавши
квалiфiкацiю iнженер-теплоенергетик. Має двi вищi
освiти.
Трудовий стаж в енергетицi розпочав з 1998 року,
працюючи машинiстом-обхiдником з турбiнного
устаткування котлотурбiнного цеху Добротвiрської
ТЕС. З 2009 року працює на пiдприємствах ПАТ
"Центренерго", удосконалюючи професiйний досвiд в
напрямках охорони працi та пожежної безпеки,
кадрової полiтики, ремонту енергетичного обладнання
на Трипiльськiй ТЕС. З 2013 по 2015 працював
директором вiдокремленого пiдроздiлу "Ременерго".
Має успiшний керiвний досвiд роботи в Державнiй
iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж
ДП НЕК "Укренерго".
З 2016 року - радник голови правлiння з енергетичних
питань ПрАТ "Київ - Днiпровське МППЗТ", член
Наглядової ради ПАТ "Центренерго".
У жовтнi 2017 року обрано членом Виконавчого органу
ПАТ "Центренерго".
Сагiр В.Г. - Член Дирекцiї (Директор).
Вищу освiту отримав у Донецькому державному
технiчному унiверситетi за спецiальнiстю
iнженер-теплоенергетик, згодом захистив диплом
економiста на факультетi пiслядипломної освiти
Донецької державної академiї управлiння.
За перiод роботи на керiвних iнженерно-технiчних та
фiнансово-економiчних посадах вугiльних та
енергетичних пiдприємств отримав значний
професiйний досвiд. Стаж роботи за фахом 22 роки.
Однiєю з найважливiших складових успiшної
професiйної дiяльностi вважає науковий пiдхiд та
iнновацiйнi рiшення. Захистив дисертацiю на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного
управлiння.
У ПАТ "Центренерго" працює з 2005 року. За час
роботи обiймав посади керiвника планово-економiчного
вiддiлу, заступника директора з фiнансових питань,
директора з iнвестицiйних проектiв та капiтального
будiвництва.
У вереснi 2016 року обрано членом Виконавчого органу
ПАТ "Центренерго".
Завальнюк I.О. - Член Дирекцiї (Директор).
Пiсля закiнчення Київського Нацiонального
Унiверситету iменi Тараса Шевченка у 1997 роцi
отримала диплом за спецiальнiстю "Фiнанси та
кредит" та у 2011 роцi за спецiальнiстю
"Правознавство".
Має сертифiкати САР (2009 р.) та DipIFR (2009 р.)

Трудову дiяльнiсть розпочала в 1997 роцi економiстом
бухгалтерiї ДАЕК "Центренерго". Працювала на
посадах начальника сектора, провiдного економiста
бухгалтерiї, заступника головного бухгалтера ВАТ
"Центренерго". З квiтня 2004 року - головний бухгалтер
ПАТ "Центренерго".
У вереснi 2016 року обрано членом Виконавчого органу
ПАТ "Центренерго".
Завдяки злагодженiй дiяльностi Виконавчого органу, у
тому числi шляхом прийняття ряду ефективних
управлiнських рiшень, що мали суттєвий позитивний
вплив на результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "Центренерго", за звiтний перiод, а
саме, за результатами 12 мiсяцiв 2018 року чистий
фiнансовий результат склав 499 127 тис. грн., що бiльше
планового показника на 321 633 тис. грн. тобто
перевиконання фiнансово плану за звiтний перiод
склало 81%.
Зазначений критерiй дозволяє надати високу оцiнку
дiяльностi, складу, компетентностi та ефективностi
Виконавчого органу ПАТ "Центренерго".
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

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
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ
Інше (запишіть)
"Центренерго"

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
діяльність акціонерного розповсюджує
я
надаються докумен
я
товариства
ться на
оприлюдн
для
тів
розміщуєт

загальних
зборах

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

юється в ознайомлен
загальнод
ня
оступній
безпосеред
інформаці
ньо в
йній базі
акціонерно
даних
му
Національ товаристві
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

надають
ся на
запит
акціонер
а

ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
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
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
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 10
X
відсотками голосів
Інше
Ревiзiйна комiсiя у звiтному роцi не проводила перевiрок
(зазначити)
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

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1

Держава Україна, в особi керуючого
рахунком Фонду державного майна
України

юридичної особи нерезидента)
00032945

78,289

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
369 407 108

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

1 918 843

пункт 10 роздiлу VI Закону України
"Про депозитарну систему України"

Дата
виникнення
обмеження
13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Вiдповiдно до Статуту Товариства посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекцiї.
Обрання та припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства здiйснюється
вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства України, в тому числi законодавства про
управлiння об'єктами державної власностi.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. Члени Наглядової ради
обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного
голосування на строк 3 роки. У разi не обрання нового складу Наглядової ради по закiнченню
трирiчного строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з
пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв, на яких, у тому числi, буде обраний новий
склад Наглядової ради.
Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
кумулятивних голосiв акцiонерiв Товариства порiвняно з iншими кандидатами.
Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою
виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради iз
числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради. Таке рiшення приймається
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який
протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
Повноваження членiв Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi
достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової
ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається
Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера;
6) у разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на
цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання
такою особою обов'язкiв члена Наглядової ради;
7) у разi якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає
вiдповiдати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi
товариства". У разi настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен
скласти свої повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Дiя договору мiж Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з
припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Обрання та припинення повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї. Генеральний
директор обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою.
Члени Дирекцiї обираються Наглядовою радою за поданням Генерального директора.
Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою.
Прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора
та/або директора є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового
договору (контракту) iз Товариством.
Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень
Генерального директора та/або члена Дирекцiї та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також
трудового контракту. Таке рiшення Наглядова рада має право прийняти незалежно вiд строку
перебування обраної особи на посадi Генерального директора та/або члена Дирекцiї.
Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або члена Дирекцiї
припиняються достроково у разi:
1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального
директора та/або члена Дирекцiї, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради не
менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
2) неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального
директора та/або члена Дирекцiї за станом здоров'я.
3) в разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального
директора та/або члена Дирекцiї.
4) в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим
особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або члена Дирекцiї.
5) на пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою,
обраною на посаду Генерального директора та/або члена Дирекцiї.
Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора,
припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень
Генерального директора та/або директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi
Наглядової ради. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення
повноважень Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та
припинення трудових вiдносин iз Товариством.
9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до Статуту Товариства посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекцiї. Повноваження
посадових осiб визначенi у Статутi Товариства, текст якого знаходиться у вiльному доступi на
власному
веб-сайтi
Товариства
за
адресою:

http://www.centrenergo.com/files/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9
F%D0%90%D0%A2_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B
5%D1%80%D0%B3%D0%BE_30-03-18_1.pdf.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення. Контрактами (договорами) з посадовими особами,
внутрiшнiми нормативними документами Товариства та рiшеннями його органiв не передбаченi
будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в
разi їх звiльнення. При звiльненi їм виплачуються лише тi винагороди та/або компенсацiї, якi
прямо передбаченi чинним законодавством України.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вiдповiдно до звiту незалежного аудитора - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР
ТIЛЛI УКРАЇНА" вiд 22 лютого 2019 р., за винятком звiтування щодо iншої iнформацiї,
наведеного в роздiлi "Iнша iнформацiя" та звiтування щодо вiдповiдностi звiту про корпоративне
управлiння законодавчим вимогам, наведеного в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв", яке подавалося на 16 квiтня 2019 року:
- iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння, що включається до складу
рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини
третьої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок", була пiдготовлена у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" та узгоджується з
фiнансовою звiтнiстю;
- на думку незалежного аудитора, звiт про корпоративне управлiння, що включається до складу
рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається
пунктами 5-9 частини третьої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок".
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ПАТ "Центренерго" не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Держава Україна, в особi
керуючого рахунком Фонду
державного майна України

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
00032945

Місцезнаходження
01133, Україна,
Київська обл.,
Печерський р-н,
м.Київ, Генерала
Алмазова, 18/9

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

289 205 117

78,289

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

289 205 117

78,289

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

78

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
78

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiя проста
бездокументарна iменна

369 407 108

1,30

Права та обов'язки
Акцiонери Товариства мають право:
1) Брати участь в управлiннi Товариством у порядку та
у спосiб, передбаченому цим Статутом та чинним
законодавством.
2) Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та
одержувати його частку (дивiденди) у разi оголошення
їх виплати та їх виплати в порядку, строки i способом,
передбаченим законодавством та цим Статутом.
3) Бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв
передбачених законом, та брати участь у дiяльностi
органiв Товариства.
4) Отримувати iнформацiю та документи щодо
господарської дiяльностi Товариства в обсязi i в
порядку, визначених законодавством України та цим
Статутом.
5) Отримувати iнформацiю щодо особи, на яку
покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Загальних зборах, її
мiсцезнаходження та режим роботи.
6) У випадках та порядку, визначеному законодавством
України, придбавати додатково розмiщуванi акцiї
Товариства пропорцiйно частцi належних їм акцiй у
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства.
7) У разi емiсiї Товариством (шляхом приватного
розмiщення) додаткових акцiй, користуватися
переважним правом на придбання додатково
розмiщуваних акцiй у процесi емiсiї Товариством акцiй
(крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення
про невикористання такого права) у порядку,
встановленому законодавством.
8) Уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або
частини прав, якi надаються акцiями Товариства.
9) Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та
iнших органiв Товариства.
10) У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину
майна Товариства або вартiсть частини майна
Товариства, у пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя не здiйснювалась
та акцiї не включенi до бiржового
реєстру

простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
11) Продавати акцiї Товариства в разi прийняття
Загальними зборами рiшення про викуп Товариством
розмiщених ним акцiй.
12) Вимагати здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому голосуючих акцiй у
встановлених цим Статутом та чинним законодавством
випадках.
13) У випадках порушення прав, наданих акцiонерам
чинним законодавством та цим Статутом, здiйснювати
їх захист.
14) Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм
акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
Акцiонери (акцiонер), якi на дату складання перелiку
акцiонерiв, мають право на участь у Загальних зборах,
сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй Товариства, мають також право:
1) Призначати своїх представникiв для нагляду за
реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв,
голосуванням та пiдбиттям їх пiдсумкiв. Про
призначення таких представникiв Товариство
повiдомляється письмово до початку реєстрацiї
акцiонерiв.
2) Вимагати вiд Наглядової ради скликання, а в
передбачених законодавством України випадках скликати позачерговi Загальнi збори самостiйно та
приймати необхiднi для цього рiшення.
Акцiонер (акцiонери), який (якi) є (сукупно є)
власником (власниками) бiльш нiж 10 (десяти)
вiдсоткiв голосуючих акцiй, мають також право
вимагати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також проведення
аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства та
укладати вiдповiдний договiр iз аудитором
(аудиторською фiрмою).
Обов'язки акцiонерiв:
1) зберiгати сувору конфiденцiйнiсть отриманої вiд
Товариства фiнансової, комерцiйної, технiчної,
конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю Товариства, i
здiйснювати всi можливi розумнi заходи, щоб
запобiгти розголошенню зазначеної iнформацiї та
вiдомостей.

2) дотримуватися установчих документiв Товариства i
виконувати рiшення загальних зборiв Товариства;
Примітки:
-

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
09.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
513/1/10

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000079081 Акція проста Бездокумент
1,3
369 407 1 480 229 240,
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
08
4
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" здiйснюється на бiржовому та позабiржовому фондовому ринку України.
20.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення №160420/00003 вiд 20.04.2016р. про виключення
простих iменних акцiй ПАТ "Центренерго" iз Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та переведення до списку позалiстингових
цiнних паперiв з 25.04.2016р. у зв'язку iз заявою емiтента про виключення акцiй ПАТ "Центренерго" з бiржового реєстру (Котирувального
листа ПФТС 2-го рiвня лiстингу).
Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї акцiй.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
09.07.2010

2
513/1/10

3
UA4000079081

4
369 407 108

5
480 229 240,4

6
367 584 529

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
1 822 579

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Обмеження прав голосу за акцiями виникнули на пiдставi п.10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Дата виникнення обмежень - 13.10.2014.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
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

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
249 563 415,9
0
1
0
0
0

0

У звітному періоді
за простими
акціями
1 418 297 299
,64
3,839
1 380 036 920
,05
05.05.2018

за
привілейова
ними
акціями
0
0
0

22.05.2018
через
депозитарну
систему
України

-

через
депозитарну
систему
України/безп
осередньо до
Державного
бюджету
України

-

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
03.04.2019р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" було
Опис
прийнято рiшення (протокол № 1) направити 50 % чистого прибутку, отриманого
Товариством за результатами дiяльностi у 2018 роцi, на виплату дивiдендiв
акцiонерам Товариства через депозитарну систему України в порядку,
встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та
затверджено загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства за 2018 рiк у розмiрi 249 563 415,91 грн.
Станом на дату складання рiчної iнформацiї за 2018 рiк, Товариством ще не
визначалась дата складання перелiку осiб, що мають право на отримання
дивiдендiв за 2018 рiк, не розраховувався розмiр дивiдендiв на одну акцiю та
вiдповiдно не здiйснювалась виплата дивiдендiв за цей перiод оскiльки ще не
настав строк їх виплати.
Iнформацiя щодо дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання

дивiдендiв за 2018 рiк, порядок та строк їх виплати буде розмiщена в порядку та в
строки, встановленi Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженим рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi змiнами).
30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" було
прийнято рiшення (протокол № 1) направити 75 % чистого прибутку, отриманого
Товариством за результатами дiяльностi у 2017 роцi, на виплату дивiдендiв
акцiонерам Товариства через депозитарну систему України в порядку,
встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та
затверджено загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи
Товариства за 2017 рiк у розмiрi 1 418 297 299,64 грн.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" вiд 05.05.2018р. (протокол
№7/2018) було встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв:
22.05.2018р.
Строк виплати дивiдендiв: з 01.06.2018 до 01.07.2018.
Виплата дивiдендiв здiйснювалась у повному обсязi через депозитарну систему
України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.
За результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi:
1) виплачено дивiденди у сумi 1380036920,05 грн., а саме 26.06.2018р.:
- перерахованi дивiденди у сумi 269 666 199,63 грн. Центральному депозитарiю
на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках, для їх зарахування на рахунки депозитарних установ та
подальшого переказу акцiонерам ПАТ "Центренерго" за виключенням дивiдендiв:
- перерахованi безпосередньо до Державного бюджету України дивiденди на
державну частку у сумi 1 110 370 720,42 грн., оскiльки дивiденди нарахованi на
акцiї держави сплачуються безпосередньо до Державного бюджету України;
2) не перерахованi дивiденди у сумi 38 260 379,59 грн.:
- депозитарним установам, якi не надали iнформацiю Центральному депозитарiю
по власникам цiнних паперiв ПАТ "Центренерго" для включення останнiх до
Перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв;
- депозитарним установам, розташованим на територiях здiйснення
антитерористичної операцiї (якi не контролюються українською владою) до
отримання офiцiйних роз'яснень вiд уповноважених органiв, щодо можливостi
перерахування коштiв зазначеним депозитарним установам, виходячи з норм
Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про тимчасовi
заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї", постанови Правлiння
НБУ вiд 06.08.2014р. №466, розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
07.11.2015р. №1085-р та вiд 02.12.2015р. №1275-р, Кримiнального кодексу
України;
- по акцiям, якi облiковуються на балансовому рахунку Товариства в
Центральному депозитарiї (оформленi глобальним сертифiкатом до розподiлу за
власниками).

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)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

5 255 632
2 050 496
3 133 283
51 795
0
20 058

5 099 562
1 924 011
3 110 746
47 201
0
17 604

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5 255 632
2 050 496
3 133 283
51 795
0
20 058

5 099 562
1 924 011
3 110 746
47 201
0
17 604

119 962

103 853

0

0

119 962

103 853

116 499
1 192
60
0
0
2 211
5 375 594

101 443
1 021
60
0
0
1 329
5 203 415

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

116 499
1 192
60
0
0
2 211
5 375 594

101 443
1 021
60
0
0
1 329
5 203 415

Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на початок 2018 року
складає 5 671 311 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на
початок 2018 року становить 5 375 594 тис. грн.
За 2018 рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 138 313
тис. грн. В тому числi: за рахунок: придбання, виготовлення - 138 047
тис. грн., безкоштовно отриманих основних засобiв - 228 тис. грн.,
виявлених пiд час iнвентаризацiї - 38 тис. грн.
За 2018 рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилася на 3 223
тис. грн. В тому числi: за рахунок: списання - 108 тис. грн.,
безкоштовно переданих - 3 054 тис. грн., переведення до класу запасiв 61 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018
року складає 5 806 401 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв
станом на 31.12.2018 року складає 5 203 415 тис. грн.
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року
складає 602 986 тис. грн.
Структура основних фондiв:
1. Основнi засоби виробничого призначення - залишкова вартiсть на
початок 2018 року складала 5 255 632 тис. грн., залишкова вартiсть на
кiнець 2018 року складає 5 099 562 тис. грн., до яких входять:
- будiвлi та споруди - залишок на початок 2018 року 2 050 496 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 1 924 011 тис. грн.;
- машини та обладнання - залишок на початок 2018 року 3 133 283 тис.
грн., залишок на кiнець 2018 року 3 110 746 тис. грн.;
- транспортнi засоби - залишок на початок 2018 року 51 795 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 47 201 тис. грн.;
- iншi - залишок на початок 2018 року 20 058 тис. грн., залишок на
кiнець 2018 року 17 604 тис. грн.
2. Основнi засоби невиробничого характеру - залишок на початок 2018
року 119 962 тис. грн., залишок на кiнець 2018 року 103 853 тис. грн.,
до яких входять:
- будiвлi та споруди - залишок на початок 2018 року 116 499 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 101 443 тис. грн.;
- машини та обладнання - залишок на початок 2018 року 1 192 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 1 021 тис. грн.;
- транспортнi засоби - залишок на початок 2018 року 60 тис. грн.,
залишок на кiнець 2018 року 60 тис. грн.;
- iншi - залишок на початок 2018 року 2 211 тис. грн., залишок на
кiнець 2018 року 1 329 тис. грн.

Всього - залишок основних засобiв початок 2018 року складав 5 375
594 тис. грн., на кiнець 2018 року 5 203 415 тис. грн.
В бухгалтерському облiку застосовується прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї основних засобiв. За звiтний перiод метод
нарахування амортизацiї основних засобiв не змiнянився.
Станом на 31 грудня 2018 року строки корисного використання
основних засобiв Товариства не переглядалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
5 935 611
6 885 847
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
480 229
480 229
Скоригований статутний капітал
480 229
480 229
(тис.грн)
Для визначення вартостi чистих активiв складено розрахунок за даними бухгалтерської
Опис
звiтностi вiдповiдно до Нацiонального Положення(стандарту) бухгалтерського облiку №1
" Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Визначення вартостi чистих активiв
проводиться за формулою: Чистi активи = необоротнi активи + оборотнi активи довгостроковi зобов'язання i забезпечення - поточнi зобов'язання i забезпечення. Згiдно
розрахунку вартiсть активiв за звiтний перiод складає 8 423 246 тис. грн., зобов'язань 2
487 635 тис. грн., чистих активiв 5 935 611 тис. грн. Аналогiчно за попереднiй перiод
вартiсть активiв складає 10 073 652 тис. грн., зобов'язань 3 187 805 тис. грн., чистих
активiв 6 885 847 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.
Висновок

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0
34 897

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
34 897

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

Дата
виникнення

X

X

Дата
погашення
X

X

X

видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

0

X

X

305 065

X

X

X

0

X

X

X
2 147 673
X
X
X
2 487 635
X
X
Зобов'язання за цiнними паперами включає суму зобов'язань за
векселями, якi виникли у 2000, 2002 та 2013 роках i можуть
бути погашенi за пред'явленням.
Загальна сума податкових зобов'язань до бюджету за 2018 рiк
включає суми:
365 тис.грн. - податок на прибуток; 182 351 тис.грн. - податок
на додану вартiсть;
99 643 тис.грн.- екологiчний податок; 9 131 тис.грн. - збiр за
спецiальне викоритання води;
9 889 тис.грн. - податок з доходiв фiзичних осiб; 3 686 тис. грн.
- iншi податки i збори.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Електрична
енергiя
Теплова
енергiя

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
7827,265 млн.кВтг
207,121 тис.Гкал

4
14396644

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
99,15

122856

0,85

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
7827,265 млн.кВтг
14396644
99,23
195,152 тис.Гкал

112186

0,77

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Материальнi витрати
82,2
Витрати на оплату працi
7,8
Вiдрахування на соцiальнi заходи
1,8
Амортизацiя
2,1
Iншi витрати
6,1
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36980202
03143, Україна, Київська обл.,
Голосiївський р-н, м.Київ, вул.
Метрологiчна, 14Б, оф.405
серiя АЕ №263297
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
15.09.2013
(044) 3627973
(044) 2486359
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
депозитарнi послуги щодо:
- зберiгання цiнних паперiв;
- iнформацiйного та органiзацiйного
забезпечення проведення загальних
зборiв акцiонерiв;
пiдготовки
та
надання
довiдково-аналiтичних матерiалiв, що
характеризують ринок цiнних паперiв,
а також консультування з питань обiгу
цiнних паперiв та облiку прав власностi
на них.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.
Нижнiй Вал, 17/8
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

(044) 591-04-00, 591-04-40
(044) 482-52-14
Центральний депозитарiй цiнних
паперiв
ПАТ
"Центренерго"
користується
послугами Центрального депозитарiю
передбаченими
Правилами
Центрального депозитарiю цiнних
паперiв, затвердженими рiшенням
Наглядової ради ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України (протокол вiд
04.03.2013 №4) та зареєстрованими
рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013
№2092 iз змiнами, в порядку
визначеному Регламентом провадження
депозитарної дiяльностi Центрального
депозиторiю
цiнних
паперiв.
Центральний депозитарiй здiйснює
свою дiяльнiсть без лiцензiї.
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
Публiчне акцiонерне товариство
21672206
01004, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н, м.Київ, вул.
Шовковична, буд.42/44
серiя АД №034421
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
05.03.2009
(044) 2775000
(044) 2775001
професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
20.04.2016р. Операцiйним управлiнням
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було
прийнято рiшення №160420/00003 вiд
20.04.2016р. про виключення простих
iменних акцiй ПАТ "Центренерго" iз
Бiржового реєстру ПАТ "Фондова
бiржа ПФТС" та переведення до списку
позалiстингових цiнних паперiв з
25.04.2016р. (делiстинг цiнних паперiв).
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №198582
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
21.02.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов`язкове
страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi
власникiв
наземних
транспортних
засобiв
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №198583
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
21.02.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов'язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi
суб'єктiв
господарювання за шкоду, яку може
бути заподiяно пожежами та аварiями
на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй
екологiчного
та
санiтарно-епiдемiологiчного характеру.
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №198589

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
21.02.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов'язкове особисте страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi
(страхування водiїв)
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №198591
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
21.02.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов'язкове
страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв.
Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №198594
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
21.02.2013
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов'язкове
особисте
страхування
працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях,

що фiнансуються з Державного
бюджету
України)
та
сiльської
пожежної
охорони
i
членiв
добровiльних
пожежних
дружин
(команд).
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акцiонерне товариство
33908322
03056, Україна, Київська обл.,
Солом'янський р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська, буд.154
серiя АЕ №522559
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
26.08.2014
(044) 502-67-37
(044) 502-67-30
страхова дiяльнiсть
обов'язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi громадян України, що
мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може бути заподiяна третiй особi
або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акцiонерне товариство
20602681
04080, Україна, Київська обл.,
Подольський р-н, м.Київ, вул.
Кирилiвська, буд. 40
серiя АЕ № 641967
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
25.06.2015
(044) 463-64-21
(044) 463-74-40
страхова дiяльнiсть
обов'язкове особисте страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi
(страхування пасажирiв)
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30373906
04112, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.
Грекова, буд.3, кв.9
2091
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 284-18-65
(044) 284-18-66
аудит фiнансової звiтностi
Суб'єкт
включено
до
Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв
рiшенням Аудиторської палати України
вiд 26.01.2001 №98. Термiн чинностi
Свiдоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв
продовжено до 30.07.2020 за рiшенням
Аудиторської палати України вiд
30.07.2015 №313/3.
Послуги з аудиту фiнансової звiтностi
ПАТ "Центренерго".

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
30.03.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
16 515 936

5
10 073 652

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
163,95

Предмет
правочину

7
продажу
електричної енергiї
власного
виробництва в
межах Договору мiж
членами Оптового
ринку електричної
енергiї України
(договору №
71/01-ЕР вiд
07.09.1999р. (iз

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
03.04.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів
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змiнами),
укладеного
Товариством з ДП
"Енергоринок"), з
граничною
сукупною вартiстю
у розмiрах вартостi
електроенергiї
власного
виробництва,
визначеної у
фiнансових планах
Товариства на
вiдповiднi фiнансовi
роки (2018 - 2019
р.р.) (16 515 936
тис.грн.без
урахування ПДВ)
Опис:
30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" було прийнято рiшення (протокол №1) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у
ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв значних правочинiв з продажу
електричної енергiї власного виробництва в межах Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України (договору № 71/01-ЕР вiд 07.09.1999р. (iз змiнами),
укладеного Товариством з ДП "Енергоринок"), з граничною сукупною вартiстю у розмiрах вартостi електроенергiї власного виробництва, визначеної у фiнансових планах
Товариства на вiдповiднi фiнансовi роки (2018 - 2019 р.р.) (16 515 936 тис.грн.без урахування ПДВ).
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 163,95 вiдсоткiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 367 488 265 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах - 312 229 027 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 292 687 717 шт. або 79,64545943% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 19 487 906 шт. або 5,30300090% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
2

30.03.2018

Загальнi збори
акцiонерiв

11 258 351

10 073 652

111,76

купiвля вугiлля
(вугiльної
продукцiї) з
граничною
сукупною вартiстю
у розмiрах витрат,
визначених у
фiнансових планах
Товариства на
вiдповiднi фiнансовi
роки (2018 - 2019
р.р.) для

03.04.2018
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фiнансування
закупiвлi вугiлля
(вугiльної
продукцiї) (11 258
351 тис.грн.без
ПДВ).
Опис:
30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" було прийнято рiшення (протокол №1) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у
ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв значних правочинiв з купiвлi вугiлля
(вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю у розмiрах витрат, визначених у фiнансових планах Товариства на вiдповiднi фiнансовi роки (2018 - 2019 р.р.) для
фiнансування закупiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) (11 258 351 тис.грн.без ПДВ).
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 111,76 вiдсоткiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 367 488 265 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах - 312 229 027 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 292 687 717 шт. або 79,64545943% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 19 487 906 шт. або 5,30300090% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
22.01.2018

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

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

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
1,5

5
8 582 168

6
0,00000018

Предмет
правочину

7
оренда
нерухомого

Дата
вчинення
правочину

8
01.02.2018

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
23.01.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо надання
згоди на вчинення
значних
правочинів
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майна ПАТ
"Центренерго"
, яке
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
, а саме 3-х
кiмнатної
квартири No
117,
загальною
площею 81,7
м2 ,
житловою
площею 37,3 м2,
iнвентарний
No 7125, що
розташована
за адресою:
вул. Соснова,
6, м.
Українка,
Київська
область.
Плата за
користування
об'єктом
оренди за
базовий
мiсяць
оренди
складає
1549,05 грн. з
ПДВ.
Опис:
22.01.2018р. Наглядова рада ПАТ "Центренерго" прийняла рiшення (протокол No1/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо
укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ "Центренерго", яке облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго", а саме
3-х кiмнатної квартири No 117, загальною площею 81,7 м2 , житловою площею - 37,3 м2, iнвентарний No 7125, що розташована за адресою: вул.
Соснова, 6, м. Українка, Київська область. Плата за користування об'єктом оренди за базовий мiсяць оренди складає 1549,05 грн. з ПДВ. Вартiсть
активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину до

вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00000018 вiдсоткiв. Статутом ПАТ "Центренерго"
визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд
вартостi, договори оренди нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.
2
22.01.2018
Наглядова
1,5
8 582 168
0,00000017
оренда
01.02.2018
23.01.2018
www.centrenergo.co
рада
нерухомого
m
майна ПАТ
"Центренерго"
, яке
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
, а саме: 2-х
кiмнатної
квартири №
73, загальною
площею 51,5
м2, житловою
площею - 27,4
м2,
iнвентарний
№ 00005382,
що
розташована
за адресою:
вул. Соснова,
6, м. Українка,
Київська
область. Плата
за
користування
об'єктом
оренди за
базовий
мiсяць оренди
складає
1500,00 грн. з
ПДВ.
Опис:
22.01.2018р. Наглядова рада ПАТ "Центренерго" прийняла рiшення (протокол №1/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору
оренди нерухомого майна ПАТ "Центренерго", яке облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго", а саме: 2-х кiмнатної квартири № 73, загальною площею
51,5 м2, житловою площею - 27,4 м2, iнвентарний № 00005382, що розташована за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Київська область. Плата за користування об'єктом

оренди за базовий мiсяць оренди складає 1500,00 грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00000017 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.
3

Опис:

22.01.2018

Наглядова
рада

1,5

8 582 168

0,00000017

оренд
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, яке
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
, а саме: 2-х
кiмнатної
квартири №
76, загальною
площею 51,6
м2, житловою
площею - 29,9
м2,
iнвентарний
№ 00005379,
що
розташована
за адресою:
вул. Соснова,
6, м. Українка,
Київська
область. Плата
за
користування
об'єктом
оренди за
базовий
мiсяць оренди
складає
1500,00 грн. з
ПДВ.

01.02.2018

23.01.2018
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22.01.2018р. Наглядова рада ПАТ "Центренерго" прийняла рiшення (протокол №1/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору
оренди нерухомого майна ПАТ "Центренерго", яке облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго", а саме: 2-х кiмнатної квартири № 76, загальною площею
51,6 м2, житловою площею - 29,9 м2, iнвентарний № 00005379, що розташована за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка, Київська область. Плата за користування об'єктом
оренди за базовий мiсяць оренди складає 1500,00 грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00000017 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.
4

22.01.2018

Наглядова
рада

1,5

8 582 168

0,00000017

оренда
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, яке
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
, а саме: 2-х
кiмнатної
квартири №
77, загальною
площею 51,7
м2, житловою
площею - 30,1
м2,
iнвентарний
№ 00005380,
що
розташована
за адресою:
вул. Соснова,
6, м.
Українка.,
Київська
область. Плата
за
користування
об'єктом
оренди за
базовий
мiсяць оренди
складає

01.02.2018

23.01.2018
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1500,00 грн. з
ПДВ.
Опис:
22.01.2018р. Наглядова рада ПАТ "Центренерго" прийняла рiшення (протокол №1/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору
оренди нерухомого майна ПАТ "Центренерго", яке облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго", а саме: 2-х кiмнатної квартири № 77, загальною площею
51,7 м2, житловою площею - 30,1 м2, iнвентарний № 00005380, що розташована за адресою: вул. Соснова, 6, м. Українка., Київська область. Плата за користування об'єктом
оренди за базовий мiсяць оренди складає 1500,00 грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00000017 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.
5

31.01.2018

Наглядова
рада

5,2

8 582 168

0,00006

зарахування
зустрiчних
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"
та
регiональною
фiлiєю
"Пiвденна
залiзниця"
ПАТ
"Українська
залiзниця"
станом на
01.01.2018 на
суму 5217,20
грн.

31.01.2018

02.02.2018
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Опис:
31.01.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №2/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та регiональною фiлiєю "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" станом на 01.01.2018 на суму 5217,20 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00006 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
6
31.01.2018
Наглядова
12
8 582 168
0,00014
зарахування
31.01.2018
02.02.2018
www.centrenergo.co
рада
зустрiчних
m
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"

та ТОВ
"Шахтоуправл
iння "Донбас"
на суму
11966,40 грн
за договором
поставки
вугiлля №
111/1 вiд
15.01.2016.
Опис:
31.01.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №2/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Шахтоуправлiння "Донбас" на суму 11966,40 грн за договором поставки вугiлля № 111/1 вiд 15.01.2016.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 8582168 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00014 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
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28.02.2018

Наглядова
рада

17,08

10 073 652

0,00017

арахування
зустрiчних
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"
та
регiональною
фiлiєю
"Пiвденна
залiзниця"
ПАТ
"Українська
залiзниця"
станом на
01.02.2018 на
суму 17080,00
грн.

28.02.2018

01.03.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
28.02.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №4/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та регiональною фiлiєю "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" станом на 01.02.2018 на суму 17080,00 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10073652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00017 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
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30.05.2018

Наглядова
рада

38,88

10 073 652

0,00039

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,2287 га, на
якiй
розташованi
об'єкти
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковуються
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(громадсько-т
оргiвельний
центр у
кiлькостi 5
(п'яти)
об'єктiв) з
рiчною
орендною
платою 38
878,91 грн.

15.06.2018

01.06.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,2287 га, на якiй розташованi об'єкти нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковуються на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(громадсько-торгiвельний центр у кiлькостi 5 (п'яти) об'єктiв) з рiчною орендною платою 38 878,91 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00039 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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30.05.2018

Наглядова
рада

119,79

10 073 652

0,00119

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
1,6053 га, на
якiй
розташовано
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковуються
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(дитячий
садок
"Альонушка")
з рiчною
орендною
платою 119
790,11 грн.

15.06.2018

01.06.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 1,6053 га, на якiй розташовано об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковуються на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ "Центренерго" (дитячий
садок "Альонушка") з рiчною орендною платою 119 790,11 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00119 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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30.05.2018

Наглядова
рада

30,63

10 073 652

0,0003

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,6119 га, на
якiй
розташовано
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(нежитлова
будiвля (АПК
БУ) з рiчною
орендною
платою 30
626,82 грн.

15.06.2018

01.06.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,6119 га, на якiй розташовано об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(нежитлова будiвля (АПК БУ) з рiчною орендною платою 30 626,82 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00030 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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30.05.2018

Наглядова
рада

0,31

10 073 652

0,000003

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,0026 га, на
якiй
розташовано
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(гараж №61) з
рiчною
орендною
платою 312,34
грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.

15.06.2018

01.06.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,0026 га, на якiй розташовано об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(гараж №61) з рiчною орендною платою 312,34 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000003 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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27.06.2018

Наглядова
рада

250

10 073 652

0,00248

поворотна
фiнансова
допомога у
розмiрi 250
000,00 грн. для
оплати ДП
"Одеський
нафтоперероб
ний завод"
послуг згiдно з
Договором
про надання
послуг з
охорони
публiчної
безпеки та
порядку вiд
18.06.2018 №
Б-3/22-18.

27.06.2018

www.centrenergo.co
m

Опис:
27.06.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №10/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладання з ДП "Одеський
нафтопереробний завод" Договору поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 250 000,00 грн. для оплати ДП "Одеський нафтопереробний завод" послуг згiдно з Договором
про надання послуг з охорони публiчної безпеки та порядку вiд 18.06.2018 № Б-3/22-18.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00248 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, надання фiнансової допомоги вiдноситься до значних правочинiв.
Дата вчинення правочину не зазначається, оскiльки на кiнець звiтного перiоду правочин не вчинено.
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24.07.2018

Наглядова
рада

13,89

10 073 652

0,0000014

зарахування
зустрiчних
однорiдних
вимог мiж

31.07.2018

25.07.2018

www.centrenergo.co
m

ПАТ
"Центренерго"
та
регiональною
фiлiєю
"Пiвденна
залiзниця"
ПАТ
"Українська
залiзниця" на
суму 13888,20
грн.
Опис:
24.07.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №11/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та регiональною фiлiєю "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" на суму 13888,20 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10073652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0.0000014 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
14
24.07.2018
Наглядова
57,6
10 073 652
0,0000057
зарахування
31.07.2018
25.07.2018
www.centrenergo.co
рада
зустрiчних
m
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"
та ТОВ
"КАЗБЕГ" на
суму 57595,55
грн.
Опис:
24.07.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №11/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та ТОВ "КАЗБЕГ" на суму 57595,55 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10073652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0.0000057 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
15
17.08.2018
Наглядова
6,24
10 073 652
0,00006
оренда
03.09.2018
20.08.2018
www.centrenergo.co
рада
нерухомого
m
майна ПАТ
"Центренерго"
, яке
облiковується
на балансi

апарату
управлiння
ПАТ
"Центренерго"
, а саме 2-х
кiмнатної
квартири,
загальною
площею 48,7
м2,
iнвентарний
№ 11002, що
розташована
за адресою:
м.Київ,
бульвар Т.
Шевченка.
Розмiр
орендної
плати за
перший
календарний
мiсяць оренди
складає 6
240,00 грн.
(шiсть тисяч
двiстi сорок
гривень 00
копiйок) з
ПДВ.
Опис:
17.08.2018р. Наглядова рада ПАТ "Центренерго" прийняла рiшення (протокол №12/2018) про надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладання договору
оренди нерухомого майна ПАТ "Центренерго", яке облiковується на балансi апарату управлiння ПАТ "Центренерго", а саме 2-х кiмнатної квартири, загальною площею 48,7
м2, iнвентарний № 11002, що розташована за адресою: м.Київ, бульвар Т. Шевченка. Розмiр орендної плати за перший календарний мiсяць оренди складає 6 240,00 грн.
(шiсть тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок) з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000062 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди нерухомого майна вiдносяться до значних правочинiв.
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25.09.2018

Наглядова
рада

56,38

10 073 652

0,00056

оренда
земельної
дiлянки

01.11.2018

27.09.2018

http://www.centrenerg
o.com

комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,2460 га, на
якiй
розташований
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(ситроцех,
коптильний
цех) з рiчною
орендною
платою 56
375,82 грн.
Опис:
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,2460 га, на якiй розташований об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(ситроцех, коптильний цех) з рiчною орендною платою 56 375,82 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00056 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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25.09.2018

Наглядова

1,48

10 073 652

0,00001

оренда

01.11.2018

27.09.2018

http://www.centrenerg

рада

земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,0110 га, на
якiй
розташований
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(господарськи
й бокс) з
рiчною
орендною
платою 1
474,70 грн.

o.com

Опис:
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,0110 га, на якiй розташований об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(господарський бокс) з рiчною орендною платою 1 474,70 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000015 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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25.09.2018

Наглядова
рада

174,11

10 073 652

0,00172

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,1496 га, на
якiй
розташований
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(ресторан) з
рiчною
орендною
платою 174
105,68 грн.

01.11.2018

27.09.2018

http://www.centrenerg
o.com

Опис:
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,1496 га, на якiй розташований об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(ресторан) з рiчною орендною платою 174 105,68 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,001728 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства

незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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25.09.2018

Наглядова
рада

51,55

10 073 652

0,00051

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,1582 га, на
якiй
розташований
об'єкт
нерухомого
майна ПАТ
"Центренерго"
, що
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
(готель) з
рiчною
орендною
платою 51
551,05 грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.

01.11.2018

27.09.2018

http://www.centrenerg
o.com

Опис:
25.09.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №14/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,1582 га, на якiй розташований об'єкт нерухомого майна ПАТ "Центренерго", що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго"
(готель) з рiчною орендною платою 51 551,05 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00051 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 25.09.2018 (протокол №14/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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02.11.2018

Наглядова
рада

59,24

10 073 652

0,00059

зарахування
зустрiчних
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"
та
регiональною
фiлiєю
"Пiвденна
залiзниця"
ПАТ
"Українська
залiзниця"
станом на
25.09.2018 на
суму 59 235,03
грн.

02.11.2018

05.11.2018

http://www.centrenerg
o.com

Опис:
02.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №16/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та регiональною фiлiєю "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" станом на 25.09.2018 на суму 59 235,03 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10073652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0.00059 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 02.11.2018 (протокол №16/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.
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15.11.2018

Наглядова

10,72

10 073 652

0,00011

оренда

14.12.2018

16.11.2018

http://www.centrenerg

рада

земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах смт.
Слобожанське
Змiївського
району
Харкiвської
областi,
площею
0,0860 га, на
якiй
розташована
нежитлова
будiвля
(пральня), що
належить ПАТ
"Центренерго"
на правi
власностi та
облiковується
на балансi
Змiївської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 10
715,26 грн.

o.com

Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Комсомольською селищною радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах смт. Слобожанське Змiївського району
Харкiвської областi, площею 0,0860 га, на якiй розташована нежитлова будiвля (пральня), що належить ПАТ "Центренерго" на правi власностi та облiковується на балансi
Змiївської ТЕС ПАТ "Центренерго" з рiчною орендною платою 10 715,26 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00011 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Опис:

15.11.2018

Наглядова
рада

0,67

10 073 652

0,000007

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0174 га, на
якiй
розташована
пiдвищувальн
а насосна
станцiя, що
належить до
державної
власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 666,53
грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.

18.01.2019

16.11.2018

http://www.centrenerg
o.com

15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0174 га, на якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 666,53 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000007 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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15.11.2018

Наглядова
рада

0,6

10 073 652

0,000006

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0156 га, на
якiй
розташована
групова
бойлерна №1,
що належить
до державної
власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 597,58
грн.
Вартiсть
активiв ПАТ

18.01.2019

16.11.2018

http://www.centrenerg
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"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.
Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0156 га, на якiй розташована групова бойлерна №1, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 597,58 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000006 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Наглядова
рада

1,27

10 073 652

0,00001

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0212 га, на
якiй
розташована
пiдвищувальн
а насосна
станцiя, що
належить до
державної
власностi та

18.01.2019

16.11.2018
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облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 1
270,39 грн.
Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0212 га, на якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 1 270,39 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000013 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Наглядова
рада

0,5

10 073 652

0,000005

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0072 га, на
якiй
розташована
пiдвищувальн
а насосна
станцiя, що
належить до
державної

18.01.2019

16.11.2018

http://www.centrenerg
o.com

власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 498,90
грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.
Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0072 га, на якiй розташована пiдвищувальна насосна станцiя, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 498,90 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000005 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Наглядова
рада

1,11

10 073 652

0,00001

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району

18.01.2019

16.11.2018
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Київської
областi,
площею
0,0186 га, на
якiй
розташована
групова
бойлерна №3,
що належить
до державної
власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 1
114,58 грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.
Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0186 га, на якiй розташована групова бойлерна №3, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 1 114,58 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000011 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Наглядова
рада

1,15

10 073 652

0,00001

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0190 га, на
якiй
розташована
групова
бойлерна №2,
що належить
до державної
власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 1
153,72 грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"
за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.

18.01.2019

16.11.2018
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Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської

областi, площею 0,0190 га, на якiй розташована групова бойлерна №2, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 1 153,72 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000012 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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Наглядова
рада

0,42

10 073 652

0,000004

оренда
земельної
дiлянки
комунальної
форми
власностi в
межах м.
Українка
Обухiвського
району
Київської
областi,
площею
0,0110 га, на
якiй
розташована
будiвля
насосної
станцiї, що
належить до
державної
власностi та
облiковується
на балансi
Трипiльської
ТЕС ПАТ
"Центренерго"
з рiчною
орендною
платою 421,37
грн.
Вартiсть
активiв ПАТ
"Центренерго"

18.01.2019

16.11.2018
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за даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
складає 10 073
652 тис.грн.
Опис:
15.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж
Українською мiською радою та ПАТ "Центренерго" щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка Обухiвського району Київської
областi, площею 0,0110 га, на якiй розташована будiвля насосної станцiї, що належить до державної власностi та облiковується на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ
"Центренерго" з рiчною орендною платою 421,37 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000004 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
29

30.11.2018

Наглядова
рада

564,73

10 073 652

0,0056

оренда
нежитлових
примiщень
мiж ТОВ
"Тандем ЛТД"
та ПАТ
"Центренерго"
з мiсячною
орендною
платою 564
729,60 грн. з
ПДВ.

30.11.2018

03.12.2018

http://www.centrenerg
o.com

Опис:
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди
нежитлових примiщень мiж ТОВ "Тандем ЛТД" та ПАТ "Центренерго" з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з ПДВ.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,0056 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини, предметом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових
прав на зазначенi об'єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству або

перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.
30

06.12.2018

Наглядова
рада

27,03

10 073 652

0,00027

зарахування
зустрiчних
однорiдних
вимог мiж
ПАТ
"Центренерго"
та ПАТ
"Українська
залiзниця" в
особi
регiональної
фiлiї
"Пiвденна
залiзниця"
ПАТ
"Українська
залiзниця" на
суму 27 034,20
грн.

12.12.2018

07.12.2018

http://www.centrenerg
o.com

Опис:
06.12.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №20/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зарахування зустрiчних
однорiдних вимог мiж ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Українська залiзниця" в особi регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" на суму 27 034,20
грн.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00027 вiдсоткiв.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 06.12.2018 (протокол №20/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29
п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства
незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Центренерго"
м.Київ, Голосiївський р-н

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

22927045

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 6765
Адреса, телефон: 03022 м. Київ, вул. Козацька, 120/4 лiт. "Є", (044) 3640200
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8036100000
230
35.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 963
13 648
( 10 685 )
470 211
5 375 594
5 671 311
( 295 717 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 964
14 125
( 12 161 )
710 165
5 203 415
5 806 401
( 602 986 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
5 848 769

0
5 915 544

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2 202 976
0
0
0
0
0
0
0

1 082 848
0
0
0
0
0
0
0

1125

810 820

701 956

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

6 121
10 336
0
0
0
76 454
0
1 074 697
0
0
0
0

13 940
180 136
170 740
0
0
12 392
0
464 943
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
43 479
4 224 883

0
0
0
0
51 487
2 507 702

1200

0

0

1300

10 073 652

8 423 246
На кінець
звітного
періоду
4
480 229
0
2 551 912
984 750
0
0
343 753
1 574 967
(0)
(0)
0
5 935 611

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

480 229
0
2 554 386
796 346
0
0
88 744
2 966 142
(0)
(0)
0
6 885 847

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Керівник

Громко Я.А

Головний бухгалтер

Завальнюк I.О.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

35 611
0
0
210
489 994
0
49 057
0
0

67 865
0
0
210
596 295
0
45 455
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
574 872

0
0
0
0
0
0
0
709 825

1600
1605

0
34 897

0
34 897

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
563 076
445 671
127 317
9 835
34 682
613 622
18 131
0
0
576 327
3 600
0
313 092
2 612 933

0
607 700
305 065
365
11 618
43 117
262 259
15 946
0
0
160 876
3 599
0
332 733
1 777 810

1700

0

0

1800
1900

0
10 073 652

0
8 423 246

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Центренерго"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

22927045

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

14 508 830

10 918 596

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 14 108 086 )
(0)

( 8 389 812 )
(0)

2090

400 744

2 528 784

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
826 626

0
0
0
1 209 655

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 247 669 )
(0)
( 252 682 )

( 220 852 )
(0)
( 1 065 711 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

727 019

2 451 876

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

3 884
0
( 70 496 )
(0)
( 43 605 )
0

3 966
0
( 57 687 )
(0)
( 51 576 )
0

2290

616 802

2 346 579

2295
2300

(0)
-117 675

(0)
-455 516

2305

0

0

2350

499 127

1 891 063

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-917
-917

-28 030
-28 030

( -166 )

( -5 046 )

-751
498 376

-22 984
1 868 079

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
11 997 264
Витрати на оплату праці
2505
1 144 158
Відрахування на соціальні заходи
2510
260 485
Амортизація
2515
310 090
Інші операційні витрати
2520
893 785
Разом
2550
14 605 782
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
369 407 108
369 407 108
1,35

За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 580 705
1 001 902
234 386
296 071
1 548 587
9 661 651
За аналогічний
період
попереднього
року
4
369 407 108
369 407 108
5,12

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Керівник

Громко Я.А

Головний бухгалтер

Завальнюк I.О.

2615

1,35

5,12

2650

3,84

0,52

КОДИ
Дата
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Центренерго"

за ЄДРПОУ

22927045

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

17 126 724
0
0
883
0
0
0

13 226 074
0
0
952
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
227 715

0
0
0
0
0
222 215

3100
3105
3110
3115
3116

( 11 463 345 )
( 920 243 )
( 266 575 )
(0)
( 382 947 )

( 8 215 302 )
( 799 396 )
( 232 469 )
(0)
( 642 192 )

3117

(0)

(0)

3118

( 2 830 063 )

( 2 078 187 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 265 148 )
1 227 001

(0)
( 356 076 )
1 125 619

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Керівник

Громко Я.А

Головний бухгалтер

Завальнюк I.О.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 444 488 )
(0)
(0)

(0)
( 366 656 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-444 488

(0)
-366 656

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 1 383 339 )
(0)
(0)

(0)
( 44 350 )
( 201 163 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-1 383 339
-600 826
1 074 697
-8 928
464 943

(0)
-245 513
513 450
527 891
33 356
1 074 697

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Центренерго"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

22927045

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 рік
Форма №3-н

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших не
грошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

4

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
3375
підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
3395
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
3400
звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на
3410
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
3415
Примітки: Облiкова полiтика ПАТ "Центренерго" не
коштiв (за непрямим методом)
Керівник

Громко Я.А

Головний бухгалтер

Завальнюк I.О.

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

Х

0

X

0

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

Х

0

X

0

Х

0

X

0

Х

0

X

0

Х

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0
0
0
0
передбачає складання звiту про рух грошових

КОДИ
Публiчне акцiонерне товариство "Центренерго"

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

22927045

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
480 229
0

4
2 554 386
0

5
796 346
0

6
88 744
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
2 966 142
0

4010
4090
4095

0
0
480 229

0
0
2 554 386

0
0
796 346

0
0
88 744

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
6 885 847
0

0
0
2 966 142

0
0
0

0
0
0

0
0
6 885 847

0

499 127

0

0

499 127

0

0

-751

0

0

-751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-1 418 297

0
0

0
0

0
-1 418 297

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: -

4210

0

0

189 106

283 660

-472 766

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-2 474
0

-702
0

-28 651
0

1 512
0

0
0

0
0

-30 315
0

4295
4300

0
480 229

-2 474
2 551 912

188 404
984 750

255 009
343 753

-1 391 175
1 574 967

0
0

0
0

-950 236
5 935 611

Керівник

Громко Я.А

Головний бухгалтер

Завальнюк I.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк розмiщенi на сайтi ПАТ "Центренерго"
за посиланням http://www.centrenergo.com/shareholders/annual/ разом iз фiнансовою звiтнiстю за
2018 рiк, складеною вiдповiдно до МСФЗ.

XV. Відомості про аудиторський звіт
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3
4

5

6
7
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Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА
30373906
вул. Грекова, буд.3, кв.9, м. Київ,
04112 Україна
2091
номер: -, дата:
з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована
Незавершена справа про
банкрутство.
Ми звертаємо увагу на роздiл
"Безперервнiсть дiяльностi"
Примiтки 2 у фiнансовiй звiтностi, у
якому вказано, що з 2004 року щодо
Товариства вiдкрита справа про
банкрутство, управлiнський
персонал продовжує вживати
заходiв щодо вирiшення даного
питання. Нашу думку не було
модифiковано щодо цього питання.
Умовнi зобов'язання.
Ми звертаємо увагу на роздiл
"Iнвестицiйнi зобов'язання i
зобов'язання за капiтальними
витратами" Примiтки 26 в
фiнансовiй звiтностi, що описує
ймовiрнiсть виникнення потреби у
додаткових iнвестицiях для
модернiзацiї опалювальних
установок для дотримання вимог
Директиви Європарламенту
2010/75/ЄС, а також Нацiонального
плану скорочення викидiв по
викидах забруднюючих речовин,
який був введений в дiю з 1 сiчня
2018 року та триватиме до 31 грудня
2033 року. На даний момент
вiрогiднiсть i розмiр iнвестицiйних
зобов'язань та штрафiв за

порушення вимог екологiчного
законодавства не можуть бути
достовiрно оцiненi, хоча вони i
можуть виявитися суттєвими. Нашу
думку не було модифiковано щодо
цього питання.
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Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

номер: 15/4, дата: 02.02.2018
дата початку: 01.10.2018, дата
закінчення: 28.02.2019
22.02.2019
2 004 450,13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам i Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства "Центренерго"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Центренерго"
(далi - "Товариство"), що складається зi:
звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р.;
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою; та
примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р. та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Основа для думки
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 ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Незавершена справа про банкрутство
Ми звертаємо увагу на роздiл "Безперервнiсть дiяльностi" Примiтки 2 у фiнансовiй звiтностi, у
якому вказано, що з 2004 року щодо Товариства вiдкрита справа про банкрутство,
управлiнський персонал продовжує вживати заходiв щодо вирiшення даного питання. Нашу
думку не було модифiковано щодо цього питання.
Умовнi зобов'язання
Ми звертаємо увагу на роздiл "Iнвестицiйнi зобов'язання i зобов'язання за капiтальними
витратами" Примiтки 26 в фiнансовiй звiтностi, що описує ймовiрнiсть виникнення потреби у
додаткових iнвестицiях для модернiзацiї спалювальних установок для дотримання вимог
Директиви Європарламенту 2010/75/ЄС, а також Нацiонального плану скорочення викидiв по
викидах забруднюючих речовин, який був введений в дiю з 1 сiчня 2018 року та триватиме до
11
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31 грудня 2033 року. На даний момент вiрогiднiсть i розмiр iнвестицiйних зобов'язань та
штрафiв за порушення вимог екологiчного законодавства не можуть бути достовiрно оцiненi,
хоча вони i можуть виявитися суттєвими. Нашу думку не було модифiковано щодо цього
питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми
визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в
нашому звiтi.
Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту
Забезпечення з рекультивацiї золовiдвалiв, 376 432 тис. гривень
Дивiться Примiтку 13
Товариство несе зобов'язання з рекультивацiї земель, якi зазнали змiн у структурi рельєфу,
екологiчному станi грунтiв i материнських порiд внаслiдок постiйного зберiгання продуктiв
горiння палива на земельних дiлянках, що орендуються, щодо яких у фiнансовiй звiтностi
визнанi забезпечення з рекультивацiї золовiдвалiв.
Ми зосередили свою увагу на цiй областi в якостi ключового питання аудиту в зв'язку з
суттєвiстю даних забезпечень, невiд'ємним фактором невизначеностi, властивим
припущенням, що лежать в основi оцiнки цих зобов'язань.
Розрахунок забезпечення проводиться за допомогою математичних моделей, що готуються
незалежним оцiнювачем, є технiчно складним i вимагає спецiалiзованих знань. Ключовi
припущення, якi були використанi в моделi для визначення суми забезпечення, включають,
серед iншого, ставку дисконтування, довгострокову ставку iнфляцiї та очiкувану вартiсть
рекультивацiї 1 га золовiдвалу. Будь-якi змiни в цих припущеннях впливають на балансову
вартiсть забезпечення з рекультивацiї золовiдвалiв.
Нашi процедури включали, серед
iншого:
перевiрку незалежностi, об'єктивностi i знань незалежного оцiнювача шляхом
проведення iнтерв'ю, аналiзу умов договору на проведення оцiнки i оцiнки професiйної
компетентностi та попереднього досвiду оцiнювача;
перевiрку математичної точностi розрахункiв та критичний аналiз коректностi
припущень, застосованих управлiнським персоналом та незалежним оцiнювачем;
залучення наших внутрiшнiх експертiв iз оцiнки для аналiзу припущень i методiв
оцiнки, якi були використанi незалежним оцiнювачем;
аналiз адекватностi i повноти розкриття iнформацiї про забезпечення з рекультивацiї
золовiдвалiв у фiнансовiй звiтностi.
Ми не виявили суттєвої невiдповiдностi в цих тестах.
Забезпечення за судовими процесами, 59 964 тис. гривень
Дивiться Примiтки 13 та 26
Ми зосередили свою увагу на цiй областi в якостi ключового питання аудиту в зв'язку з тим,
що визнання, оцiнка та розкриття забезпечення i умовних зобов'язань щодо судових процесiв,
дiй регулюючих органiв i претензiй вiд контрагентiв є складним процесом i грунтується на
значнiй кiлькостi припущень управлiнського персоналу.
На додаток для цього, як зазначено в роздiлах "Правовi аспекти" та "Податковi ризики"
Примiтки 26 фiнансової звiтностi, проти Товариства тривають судовi процеси щодо
компенсацiй за забруднення навколишнього середовища та порушення податкового
законодавства i є невизначенiсть стосовно їх остаточного вирiшення та наслiдкiв для
Товариства.
У зв'язку iз суттєвiстю сум, що оспорюються в рамках судових розглядiв, i труднощiв з їх
оцiнкою, це питання вважається ключовим питанням аудиту. Нашi процедури включали,

серед iншого:
перевiрку математичної точностi розрахункiв та критичний аналiз коректностi
припущень, застосованих управлiнським персоналом, з урахуванням положень чинного
законодавства, поточної судової практики та врегулювання аналогiчних питань у минулому;
залучення внутрiшнiх експертiв iз податкових та юридичних питань для проведення
оцiнки податкових ризикiв та оцiнки потенцiйної суми тих ризикiв, рiвень яких за
результатами оцiнки був вище, нiж "незначний", включаючи аналiз результатiв останнiх
податкових перевiрок та значних спорiв Товариства;
аналiз незавершених судових процеси Товариства для оцiнки повноти забезпечень,
зобов'язань та умовних зобов'язань, розкритих управлiнським персоналом у фiнансовiй
звiтностi;
аналiз рiшень судiв, щоб переконатися у наявностi результатiв розгляду аналогiчних
справ, якi пiдтверджують судження та облiковi оцiнки, сформованi Товариства;
аналiз адекватностi розкриттiв iнформацiї про забезпечення пiд судовi позови i умовнi
зобов'язання у фiнансовiй звiтностi.
Ми не виявили суттєвої невiдповiдностi в цих тестах.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається зi звiту про управлiння, пiдготовленому у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", та звiту про корпоративне
управлiння, що включається до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк
(але не мiстять фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї), якi ми отримали до
дати цього звiту аудитора, i рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, який ми
очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.
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 ознайомитися з
iншою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве
викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої
до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б
необхiдно було включити до звiту.
Коли ми ознайомимося з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, якщо ми
дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити
iнформацiю про це питання Наглядовiй радi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" 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 Товариства 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, окрiм
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставили пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований
обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що
були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть
очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Iнша iнформацiя, яка вимагається ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть"
У вiдповiдностi до вимог ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" ми наводимо в нашому звiтi незалежного аудитора наступну
iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту:
Призначення i тривалiсть аудиторського завдання
Нас було призначено аудиторами Товариства 31 сiчня 2018 р. рiшенням Наглядової ради для
виконання обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31
грудня 2018 р. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторського завдання з обов'язкового
аудиту фiнансової звiтностi Товариства без перерв з урахуванням продовження повноважень,
якi мали мiсце, та повторних призначень складає 5 рокiв; з моменту визнання Товариства
пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес у вiдповiдностi до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" - 1 рiк.
Надання неаудиторських послуг та незалежнiсть
Ми пiдтверджуємо, що наскiльки ми знаємо i переконанi, ми не надавали Товариству або
контрольованим ним суб'єктам господарювання забороненi законодавством неаудиторськi
послуги. Ми та ключовий партнер з аудиту були незалежними по вiдношенню до Товариства
при проведеннi нашого аудиту.
Ми не надавали Товариству або контрольованим ним суб'єктам господарювання iншi послуги,
крiм послуг з обов'язкового аудиту.
Узгодженiсть з додатковим звiтом для аудиторського комiтету
Ми пiдтверджуємо, що аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi, викладена в цьому звiтi
незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звiтом для комiтету наглядової ради з
питань аудиту.
Узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю
грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в
процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих
аспектах:
звiт про управлiння, про який йде мова в роздiлi "Iнша iнформацiя" нашого звiту,
складено у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", а наведена в ньому iнформацiя узгоджується з фiнансовою звiтнiстю;
ми не виявили суттєвих викривлень iнформацiї у звiтi про управлiння.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iз шахрайством
Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських
доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв
шахрайства, виявлених в ходi аудиту. Однак основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i
виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, i
управлiнський персонал Товариства.
Iдентифiкацiя та оцiнка потенцiйних ризикiв, пов'язаних з порушеннями
Дiї у вiдповiдь на
оцiненi ризики
При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень,
зокрема пов'язаних iз шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних
актiв, нашi процедури, серед iншого, включали наступне:
запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
включаючи отримання та перегляд пiдтверджувальної документацiї стосовно полiтики та
процедур Товариства, щодо:
iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, а

також наявнiсть вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення;
виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявнiсть вiдомостей про будь-яке
фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство; i
внутрiшнi контролi, запровадженi для зменшення ризикiв, пов'язаних з шахрайством
або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв.
обговорення членами команди iз завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому
етапi фiнансова звiтнiсть Товариства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства, включаючи спосiб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення
ми iдентифiкували потенцiйнi можливостi для шахрайства у таких сферах: перевищення
управлiнським персоналом своїх повноважень; i
отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до
Товариства, та складають нормативно-правову основу його дiяльностi. При цьому ми
придiляли особливу увагу тим законам i нормативним актам, якi безпосередньо впливали на
фiнансову звiтнiсть або якi мали фундаментальний вплив на дiяльнiсть Товариства. Ключовi
закони та нормативнi акти, якi ми розглядали у цьому контекстi, включали Закон України
"Про електроенергетику", Закон України "Про ринок електричної енергiї" та нормативнi акти
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг та вiдповiдне податкове законодавство. В результатi виконаних нами
процедур з iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв ми визначили забезпечення за судовими процесами
як ключове питання аудиту. Роздiл "Ключовi питання аудиту" нашого звiту бiльш детально
пояснює цi питання, а також описує виконанi нами конкретнi процедури у вiдповiдь на оцiненi
ризики.
Нашi процедури у вiдповiдь на iншi iдентифiкованi ризики, серед iншого, полягали в
наступному:
огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї
для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв,
розглянутих в цьому роздiлi;
запит управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та
внутрiшнiм юристам щодо iснуючих та потенцiйних судових позовiв та претензiй;
виконання аналiтичних процедур для виявлення будь-яких незвичайних або
несподiваних взаємозв'язкiв, якi можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства;
ознайомлення з протоколами засiдань тих, кого надiлено найвищими повноваженнями;
i
тестування вiдповiдностi проводок, вiдображених у головнiй книзi, та iнших
коригувань; оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським
персоналом при визначеннi облiкових оцiнок, на наявнiсть упередженостi; i оцiнювання
економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або виходять за межi
звичайного перебiгу бiзнесу.
Ми також повiдомили вiдповiднi iдентифiкованi закони та нормативнi акти, потенцiйнi ризики
шахрайства всiм членам команди завдання з аудиту, i залишалися протягом всього аудиту
настороженими щодо будь-яких ознак шахрайства або недотримання вимог законiв i
нормативних актiв.
Iншi питання
грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в
процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Товариства та умов його роботи, в усiх суттєвих
аспектах:
iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння, що включається до
складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4
частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок", була
пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" та

узгоджується з фiнансовою звiтнiстю;
на нашу думку, звiт про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної
iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається
пунктами 5-9 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок".
Ключовий партнер з аудиту
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Мукомела
Володимир Олександрович.
Партнер
ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Володимир Мукомела
Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №100807.
22 лютого 2019 р., за винятком звiтування щодо iншої iнформацiї, наведеного в роздiлi "Iнша
iнформацiя" та звiтування щодо вiдповiдностi звiту про корпоративне управлiння
законодавчим вимогам, наведеного в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв", яке подається на 16 квiтня 2019 року.
м. Київ, Україна
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Мiсцезнаходження: 04112, мiсто Київ, вулиця Грекова, 3, квартира 9.
Фактична адреса: 03150, мiсто Київ, вулиця Фiзкультури, 28.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №2091.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк, 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 про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом 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

Вид інформації

1
22.01.2018

учасників
фондового ринку
2
23.01.2018

31.01.2018

02.02.2018

28.02.2018

01.03.2018

30.03.2018

03.04.2018

05.05.2018
30.05.2018

07.05.2018
01.06.2018

18.06.2018
27.06.2018

19.06.2018
27.06.2018

24.07.2018

25.07.2018

17.08.2018

20.08.2018

25.09.2018

27.09.2018

02.11.2018

05.11.2018

15.11.2018

16.11.2018

28.11.2018
30.11.2018

28.11.2018
03.12.2018

06.12.2018

07.12.2018

13.12.2018

13.12.2018

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
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