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(Повідомлення про інформацію)
1 Іідтгісфджую ідентичність та д о с і о т р т с т ь
Інформації, НІС розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Виконуючий обов'язки
генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Громко >1.А.
( п р і з в и щ е та і н і ц і а л и к е р і в н и к а )

15.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

"ЦЕНТРЕНЕРГО "

2. Організаційно-нравова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03022, М.Київ, Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
kanc(^centrenergo.com
II. Дані нро дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.11.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

222 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
( н о м е р та найменування о ф і ц і й н о г о д р у к о в а н о г о видання)

3. Повідомлення ^ ^
розміщено на сторінці

http://www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

ц 2018
(дата)

20.11.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочииів
СНІВВІДНОШЄЇПІЯ

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

15.11.2018

10.72

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

10073652

0.0001

Адреса сторінки власного веб-сай І J , на І К . І І І
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової радп, ІІ;І
яких/якому прийняте ріпіеиіпі

http://wwvv.cenlrenergo.com

Зміст інформації:
15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного ііраіи)чиііу, а
саме укладання договору між Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної ділянки комунальної (|)с)рміі
власності в межах смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, площею 0,0860 га, на якій розтаніована Н Є Ж И Т Л О И І І будівля
(пральня), ЩО належить ПАТ «Центренерго» на праві власності та обліковується на балансі Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» з річною
орендною платою 10 715,26 грн.
Вартість активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за дагшми останньої річної фітгаисоіи>ї лїі ГПОС І і
становить 0,00011 відсотків.
Па засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількісгь іч)Лі)сіі;.
що проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення - О голосів. ! Іаглядова
рада правомочна приймати таке ріпіепня відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 розділу 20 Ста туту
Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних нравочнпів, зокрема згід>ю ніі. 2(і.І.!.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних правочнніи.
15.11.2018
Зміст інформації:

0.67

10073652

0.000007

littp://www.centrenergo.com

№з/п

Дата
пріїГіііяття
рііиеіпія

1

Ріііікова вартість майна
або послуг, пю є
предметом правочину
(тпс. грн.)

Сніввідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тпс. грн.) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

З

Адреса сторінки власного всб-с:іі'і гу, іі:і
розміпіенніі протокол загальних u.up • І .
акпіоперів/засідаппя паглядоііої ра.Чіі, І!:;
якпх/якому ирііііиите рІіІІСІИІІі

5

15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчипеїнія значного пр:ііи!чн..\. її
саме укладаїнія договору між Українською міською радою та ПАТ «Цеитренерго» щодо оренди земельної діляін<и KOM)Tia.Ti,.iv;:
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0174 га, па якій розташована підвищувальна насосіїа c-ia.iiu>i.
що належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Цеитренерго» з річною орендною платою 66().5j ; |)іі.
Вартість активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідіюшеиня граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової зві гності
становить 0,000007 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількі.с і ь іолосів.
ню проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення - О голосів. Наглядова
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та и.20.2 розділу 20 С г а і \ т \
Товариства.
Статутом ПАТ "Цеитренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочйнів до значних правочинів, зокрема згідно нн- 2(;.і.і.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних нравочиніп.
15.11.2018

0.6

10073652

0.000006

hllp://m\'\v.ccnlrenergo.coni

Зміст інформапії:
15.11.2018р. рініенням Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного нравочнну. а
саме укладаїнія договору між Українською міською радою та ПАТ «Цеитренерго» щодо оренди земельної ділянки комуна.ін.ної (])t)p,\m
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0156 га, на якій розтапювана групова бойлерна
. що
належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Цеитренерго» з річною орендною платон) 597.58 гри.
Вартість активів ПАТ «Цеитренерго» за датіими останньої річної фінансової звітіюсті складає 10 073 652 тис.грн.
^

І

№ з/n

Дата
прийняття
рініення

1

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

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

Адреса сторінки власного веб-саіі гу, на І І К І І І
розміпіений протокол загальних зГиііиь
акціонерів/засідання наглядової ради, иа
яких/якому прийняте рішеиия

5

З

Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансоної З Н І П І О С Т І
становить 0,000006 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількіс і ь ічиюсіїі.
шо проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішеїшя - О голосів. Маг:ія;,^іі:іа
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та іі.20.2 розділу 20 Сгігу г;.
Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно пп. 20,1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних правочинів.
4

15.11.2018

1.27

10073652

0.000013

http://ww4v.cenlrenergo.com

Зміст інформації:
15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного нравс<чиіі}. а
саме укладання договору між Українською міською радою та ПАТ «Центренерго» гцодо оренди земельної ділянки комунальної (j)(.)pNH!
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0212 га, на якій розташована підвищувальна насосна с.ааііІ!.^.
що належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» з річною орендного п.гіачч)ю І 27U.3V
грн.
Вартість активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.і рн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової '.ві гносі і
становить 0,000013 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількість голосів,
що проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рініеінія - О ГОЛОСІІІ. Наглядова

№ з/п

Дата
прийняття
ріпіеиия

1

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

Сніввідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
Вартість активів
правочину, до
емітента за даними
вартості активів
останньої річної
емітента за даними
фінансової
звітності (тис. грн.) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Адреса сторінки власного веб-саіі іл, u а ііічЧії
розміщеніпі протокол з а г а л ь ї П і Х ІГИ !рІЬ
Еі:.
акціоперів/засідатпі н а г л я д о і ю :
я к и х / я к о м у П р і П І И Я Т е рІіІІСІіИіі

5

З

рада правомочна приймати таке рішення відповідно до ип.29 н.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 розділу 20 С гіггуту
Товариства.
Статутом ПАТ "Цеитренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочииіи. зокрема згідно піі. 2() 1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних правочинів.
5

15.11.2018

0.5

10073652

0.000005

http://ww\v.cenlrcnergo.com

Зміст інформації:
15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а
саме укладання договору між Українською міською радою та ПАТ «Цеитренерго» гцодо оренди земельної ділянки комуналі>ної (|)ормн
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0072 га, на якій розташована підвищувальна насосна стаїщія.
що належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Цеитренерго» з річною орендною платою 498,90 і рн.
Вартість активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінанс(.Гл.ї ..^і ,
,:
становить 0,000005 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кі.чькісіи голосів,
пю проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття ріпіення - О голосів, і Іаг];ядоііа
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пи.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 розділу 20 С татуї )
Товариства.
Статутом ПАТ "Цеитренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно пгг 20.1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значіньх правочинів.
15.11.2018

10073652

0.00001

http://www.centrenergo.com

№

:Î/II

Дата
прпГпіятти
рІіІІСІІИІІ

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

Сніввідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
Вартість активів
правочину, до
емітента за даними
вартості активів
останньої річної
емітента за даними
фінансової
звітності (тис. грн.) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайгу, па яиііі
розміщений нро і'окол загальних зборіь
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте piiiieiiuii

5

1
Зміст інформації:

15.11.201 8р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного пршючніїу. а
саме укладання договору між Українською міською радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної ділянки комуііалі>пиї фи|)міі
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0186 га, на якій розташована груїюва боіїлеріїа J4!J3. ЩО
належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» з річною орендною платою 1 1 14.58 гри.
Вартість активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової зиі ГІІОС І ,
становить 0,000011 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількість голисііі.
що проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рініення - О голосів. Наглядова
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та н.20.2 розділу 20 Стагут_\'
Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно пп. 2(/,і.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних правочннії!.
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15.11.2018

1.15

10073652

0.000012

http://www.centrenergo.coni

Зміст інформації:
15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду па вчинення значного праііочипу, а
саме укладання договору між Українською міською радою та ПАТ «Центренерго» гцодо оренди земельної ділянки комунальної (!)с)рміі
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0190 га, на якій розташована групова бонлерпа №2. ніо
належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» з річною орендною платою 1 153,72 гри.

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

Сніввідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що £ предметом
Вартість активів
правочину, до
емітента за даними
вартості активів
останньої річної
емітента за даними
фінансової
звітності (тис. грн.) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

з

1

Адреса сторінки власного веб-сай гу, 0:1 ииіГї
розміпіений протокол загальних чоорЬ;
акціонерів/засідання наглядової ради, чи
яких/якому прийняте рІіИЄ!;!ііі

5

Вартість активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової ЗІІІТНОСТІ
становить 0,000012 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількіс ть ГОЛІІ.-ІІ',.
шо проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рініеіиія - О голосі-',. 1
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та и.20.2 розділу 20 Сгаіут}
Товариства.
Статутом ПАТ "Цеитренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно ІПІ. 20.1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних нравочннів.
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15.11.2018

0.42

10073652

0.000004

http://www.centrenergo.com

Зміст інформапії:
15.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» (протокол №18/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину,
саме укладання договору між Українською міською радою та ПАТ «Цеитренерго» пюдо оренди земельної ділянки комунальної ihop.vii!
власності в межах м. Українка Обухівського району Київської області, площею 0,0110 га, на якій розташована будівля насосної СГСІННІЇ ПЬ>
належить до державної власності та обліковується на балансі Трипільської ТЕС ПАТ «Цеитренерго» з річною орендною платою 421,37 грії.
Вартість активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Цеитренерго» за даними останньої річної фінаисоїіої зві гності
становить 0,000004 відсотків.
На засідаїпіі Наглядової ради ПАТ «Цеитренерго» 15.11.2018 (протокол №18/2018) загальна кількість голосів - З голоси; кількісті. голосів,
що проголосували "за" прийняття рішення - З голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття ріпіення - О голосів. Наглядова

№ з/п

1

Дата
прийняття
рішення

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

2

3

Співвідпошеїиія
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тне. грн.) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

Адреса сторіїнси власного веб-сайту, н а »іиеіі
розміщений протокол загальних з б о р і в
акціонсрів/засідаїпія наглядоїшї р а д и , к а
ЯКНХ/ЯКОМУ ПрИІ'іПЯТе рІШСІіИіі

6

рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 розділу 20 Сгатут}
Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно гін. 2(/.і.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалелшо від вартості, договори оренди земельних ділянок відносяться до значних правочинів.

